
Issue No  ( 2216 )  September   Tue    15  2020    العدد )2216(  15   أيلول  2020                      السنة السادسة                    معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (الثالثاء

اإلمام علي بن أبي طالب
 )عليه السالم(

عليك بالعلم فانه وراثة كرمية العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

الرافدين يعلن منح قروض 
)٥٠( مليون دينـار ملوظفني 

لغرض البناء والرتميم
ص2

املفوضية تصف بيان املرجعية بـ »التارخيي« وتؤكد: مستعدون إلجراء االنتخابات
وزير اخلـارجيـة يـزور برليـن ويمهـد لزيـارة الكاظمـي إىل بـاريس

ص2

ص2

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أج�رى رئيس ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي 
تغيريات يف مناصب عليا شملت عدة قطاعات 
مالي�ة وادارية وخدمية وامنية وعس�كرية، 

فيما أقّر مجلس الوزراء موازنة ٢٠٢٠.
وق�ال مص�در حكوم�ي عراق�ي يف ترصيح 
اطلع�ت علي�ه »اي�اف« ان الكاظمي أجرى 
تغي�ريات كبرية يف ع�دد من املناص�ب العليا 
لتطوير االداء الرس�مي يف القطاعات املهمة 
التي لها مس�اس بحي�اة املواطن�ن االمنية 

والخدمية واملعيشية والعسكرية.
واوضح املصدر ان قرارات الكاظمي ش�ملت 
يف القط�اع امل�رصيف واملايل تعي�ن مصطفى 
غالب مخيف الكتاب )مدير الدائرة القانونية 
يف البن�ك املرك�زي( محافظاً للبن�ك املركزي 
)مستش�ارة  النج�ار  الي�اس  داود  وس�هى 
رئي�س ال�وزراء( رئيس�اً للهيئ�ة الوطني�ة 
لاستثمار وس�الم جواد عبدالهادي الچلبي 
)رئي�س املحكمة العراقي�ة الخاصة املكلفة 
بالنظ�ر يف جرائ�م الح�رب س�ابقا ( مدي�را 
للمرصف العراقي للتجارة وحس�ن حلبوص 
حم�زة )وزير العدل االس�بق( رئيس�اً لهيئة 
ت�م  الخدم�ي  القط�اع  املالي�ة. ويف  االوراق 
تعين املهندس منه�ل عزيز رؤوف الحبوبي 

)مهندس معماري( امينا للعاصمة بغداد.
اما يف القطاع االمن�ي فقد جرى تعين خالد 
العبيدي )وزير الدفاع السابق( وكيا لشؤون 
العمليات لجه�از املخابرات الوطني العراقي 

وفالح يونس حسن العيساوي .
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       بغداد / المستقبل العراقي

انتهت انتخابات رئاس�ة الحزب الحاك�م يف اليابان، أمس 
االثن�ن، بف�وز يوش�يهيدي س�وغا خلفا لرئي�س الحزب 

املستقيل شينزو آبي.
وفاز يوش�يهيدي س�وغا، البال�غ من العم�ر 71 عاما، يف 
انتخاب�ات زعام�ة الح�زب الديمقراطي الح�ر الحاكم يف 
اليابان، مما يمهد الطريق أمامه ليصبح رئيسا للوزراء يف 

تصويت برملاني األربعاء املقبل.
وق�ال س�وغا يف وقت س�ابق إنه سيس�ري ع�ى نهج آبي 
املتمثل يف سياس�ة نقدية بالغة التيس�ري ويواصل اإلنفاق 

الحكوم�ي واإلصاحات ويعتمد نهجا دبلوماس�يا يرتكز 
ع�ى التحالف األمني بن الواليات املتح�دة واليابان، وفقا 

لرويرتز.
ويعترب سوغا حليفا قديما لرئيس الوزراء السابق شينزو 
آب�ي، وش�غل منصب كب�ري أمن�اء مجلس ال�وزراء خال 

رئاسة آبي للحكومة التي استمرت نحو 8 سنوات.
وكانت املؤرشات تشري إىل أن سوغا سيحقق الفوز برئاسة 
الح�زب الحاك�م وبالتايل انتخابه لرئاس�ة ال�وزراء خال 
التصويت يف الربملان الياباني يوم األربعاء بس�بب األغلبية 
التي يحظى بها الحزب يف مجلس النواب، وس�يكمل فرتة 

آبي كزعيم للحزب حتى سبتمرب ٢٠٢1.

      بغداد / المستقبل العراقي

حمل مستش�ار رئيس الوزراء لش�ؤون 
االنتخابات عبد الحسن الهنداوي، أمس 
االثنن، مجلس النواب مسؤولية التأخري 
يف إق�رار قانون االنتخابات الجديد، فيما 
طالب بتشديد العقوبات القانونية بحق 
مرتكبي أعمال ترهيب وابتزاز الناخبن 

ورسقة بطاقاتهم.  
وأك�د الهن�داوي يف ترصيح صحفي عى 
»األهمية االس�تثنائية لتأكي�د املرجعية 
الدينية املتمثلة بالس�يد عيل السيستاني 
النيابي�ة تحظ�ى  االنتخاب�ات  أن  ع�ى 

بأهمية بالغة تس�توجب توفري الرشوط 
الرضوري�ة الت�ي تضفي ع�ى نتائجها 
درج�ة عالي�ة م�ن املصداقي�ة الكفيلة 
بتش�جيع املواطنن عى املش�اركة فيها 

بصورة واسعة«.  
وأعل�ن الهن�داوي »قيام رئي�س الوزراء 
مصطفى الكاظمي بإصدار األمر بتوفري 
التخصيص�ات املالي�ة الازم�ة وجميع 
احتياجات مفوضية االنتخابات للنجاح 
يف إج�راء انتخاب�ات ح�رة ونزيه�ة يف 6 

حزيران من العام القادم«.  
وع�ّد الهن�داوي »تأكي�د املرجعي�ة عى 
ل�زوم أن تج�ري االنتخاب�ات ع�ى وفق 

قانون ع�ادل ومنصف بعيداً عن األهواء 
أو  الحزبي�ة  أو  الش�خصية  واملصال�ح 
واألط�راف  الكت�ل  لبع�ض  املناطقي�ة 
السياس�ية، يعزز ثقة الش�عب العراقي 
السياس�ية  ال�دويل بالعملية  واملجتم�ع 
الراهنة والدستور فيما تمثل دعوتها إىل 
حرص الساح بيد الدولة تحذيرا رصيحا 
ضد تكرار األخطاء واالنتهاكات الخطرية 
التي شهدتها معظم االنتخابات السابقة 

السيما األخرية«.  
وطال�ب الهن�داوي »بتش�ديد العقوبات 
القانوني�ة بحق مرتكب�ي أعمال ترهيب 
وابت�زاز الناخب�ن ورسق�ة بطاقاته�م 

والجرائم االنتخابية كافة.  
وش�دد الهن�داوي ع�ى »أهمي�ة تأكي�د 
النزاه�ة  تراع�ى  أن  بل�زوم  املرجعي�ة 
والش�فافية يف مختلف مراحل إجرائها، 
وأن يتم األرشاف والرقابة عليها بصورة 
جادة بالتنس�يق مع األم�م املتحدة عاداً 
نزاهة االنتخابات املقبلة ضمان حاس�م 
للس�ري قدم�ا نح�و االس�تقرار األمن�ي 
والتقدم االقتصادي واإلداري كما تساعد 
ج�دا يف ف�رض هيب�ة الدول�ة وس�لطة 
القانون ومحاربة الفساد وحماية وحدة 

العراق وسيادته الوطنية.  
التفاصيل ص2
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الرافدين يعلن منح قروض )٥٠( مليون دينار للموظفني لغرض البناء والرتميم
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن م�رف الرافدين، أم�س االثنني، عن 
منح ق�روض ٥٠ مليون دين�ار للموظفني 
للبن�اء يف قطع�ة ارض او لرتمي�م وتأهي�ل 

الدور السكنية لهم.
 وق�ال املكت�ب االعالمي للم�رف يف بيان 
تلقت املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان 
»موظف�ي دوائر الدول�ة بإمكانهم التقديم 
للبن�اء  دين�ار  ملي�ون   ٥٠ ق�روض  ع�ى 

والرتميم«.
وأش�ار اىل ان »م�دة تس�ديد الق�رض ١٠ 

سنوات«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أجرى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تغيريات 
يف مناص�ب علي�ا ش�ملت ع�دة قطاع�ات مالية 
واداري�ة وخدمية وامني�ة وعس�كرية، فيما أقّر 

مجلس الوزراء موازنة ٢٠٢٠.
وقال مصدر حكوم�ي عراقي يف تريح اطلعت 
علي�ه »اي�الف« ان الكاظم�ي أج�رى تغي�ريات 
كبرية يف عدد م�ن املناصب العلي�ا لتطوير االداء 
الرس�مي يف القطاعات املهمة التي لها مس�اس 
بحي�اة املواطنني االمني�ة والخدمية واملعيش�ية 

والعسكرية.
واوضح املص�در ان قرارات الكاظمي ش�ملت يف 
القط�اع امل�ريف وامل�ايل تعيني مصطف�ى غالب 
يف  القانوني�ة  الدائ�رة  )مدي�ر  الكت�اب  مخي�ف 
البنك املرك�زي( محافظاً للبنك املركزي وس�هى 
داود الي�اس النجار )مستش�ارة رئيس الوزراء( 
رئيس�اً للهيئة الوطنية لالس�تثمار وسالم جواد 
عبداله�ادي الچلب�ي )رئي�س املحكم�ة العراقية 
الخاصة املكلفة بالنظر يف جرائم الحرب سابقا ( 
مديرا للمرف العراقي للتجارة وحسن حلبوص 
حمزة )وزير العدل االسبق( رئيساً لهيئة االوراق 
املالي�ة. ويف القط�اع الخدمي ت�م تعيني املهندس 
منه�ل عزيز رؤوف الحبوبي )مهندس معماري( 

امينا للعاصمة بغداد.
ام�ا يف القط�اع االمن�ي فق�د جرى تعي�ني خالد 
العبي�دي )وزير الدفاع الس�ابق( وكيال لش�ؤون 

العملي�ات لجهاز املخابرات الوطني العراقي وفالح 
يون�س حس�ن العيس�اوي )نائ�ب رئي�س مجلس 
محافظة االنبار سابقا( وكيالً لجهاز االمن الوطني. 
كما تم تعيني الشيخ سامي املسعودي )نائب رئيس 
الهيئة( رئيس�اً لهيئ�ة الحج والعم�رة وعالء جواد 
حميد )وكيل رئيس هيئة النزاهة س�ابقا( رئيس�اً 

لهيئة النزاهة املختصة بمالحقة الفساد.

وم�ن جهته�ا، اعت�رت وس�ائل اعالمي�ة أن هذه 
التغيريات الجديدة مثلت مختلف املكونات العراقية 
حيث أن منصب أمانة بغداد ذهب اىل تيار الحكمة، 
والبن�ك املرك�زي لتحالف س�ائرون، وهيئ�ة الحج 
للفضيل�ة  املالي�ة  األوراق  الفت�ح، وهيئ�ة  لكتل�ة 
اإلس�المية، ووكالة جهاز املخابرات لسنة املوصل، 
ووكالة األمن الوطن لس�نة األنب�ار، وهيئة النزاهة 
لدول�ة القانون. وكان الكاظمي قد أعلن يف حزيران 

املايض عن ق�رب اتخاذ مجموعة إج�راءات لتغيري 
بع�ض املواقع اإلدارية يف الدولة، قائالً »س�نتخذ يف 
القري�ب العاج�ل مجموعة إج�راءات لتغيري بعض 

املواقع اإلدارية يف الدولة«.
بدوره، أقر مجلس الوزراءموازنة ما تبقى من عام 
٢٠٢٠، وفق ما أعلنه أحمد مال طالل املتحدث باسم 
رئيس الحكومة.   وقال مال طالل إنه »ألجل تنظيم 
عملية اإلنفاق وتأمني النفقات الرضورية لألش�هر 

الثالث�ة املتبقية من الس�نة املالي�ة، وإلتزاما من 
الحكومة بقرار مجلس الن�واب، مجلس الوزراء 
يقّر م�روع قان�ون املوازنة العام�ة األتحادية 

٢٠٢٠، وإرسالها إىل مجلس النواب«.   
واضاف مال طالل ان »موازنة العام الحايل جاءت 
من أجل تنظيم عملية االنفاق الحكومي لألشهر 
ال��3 املقبل�ة«، الفت�اً اىل ان » الكاظم�ي وصف 

موازنة العام الحايل بأنها بسيطة استثنائية«.  
وب�ني ان »موازنة الع�ام الحايل ج�اءت من اجل 
تنظيم عملية االقرتاض الداخيل والخارجي، كما 
ان العج�ز يف موازن�ة ٢٠٢٠ كب�ري«، مضيف�اُ ان 

»موازنة ٢٠٢١ ستكون مختلفة«.  
واكد مال طالل ان »موازنة ٢٠٢١ يف طور اإلعداد، 
حيث س�يكون تع�اٍط جديد يف تبوي�ب اإليرادات 

بموازنة ٢٠٢١«.  
وتاب�ع م�ال ط�الل ان »موازنة ٢٠٢١ س�تعالج 
الكثري من القضاي�ا التي تهم املواطنني«، منوهاً 
اىل ان »موازن�ة ٢٠٢٠ أمن�ت روات�ب املوظف�ني 

واملتقاعدين والرعاية االجتماعية«.  
وأعلن مال طالل »حل مشكلة املشمولني بقانون 

التدرج الصحي يف موازنة ٢٠٢٠«.  
وكش�ف مال طالل بالقول: »قريبا قد تس�معون 
ع�ن االطاحة باس�ماء مهمة واحالته�ا للقضاء 
نتيجة ملفات فس�اد«، مؤك�داً »التوصل لبعض 
الخي�وط لتحدي�د أش�خاص يف قضي�ة اغتي�ال 

الهاشمي«.  
واوض�ح مال ط�الل »ع�ن ق�رب تش�كيل لجنة 
تق�ي الحقائق ملعرفة قتلة املتظاهرين«، الفتاً اىل 
ان »الحكوم�ة ملتزمة بتهيئة االج�واء لالنتخابات 

املبكرة«.  
وتابع مال طالل ان »املوقف العراقي السعي باتجاه 
الخطوات الدبلوماس�ية من أجل ع�دم التصعيد يف 
املنطق�ة«، مش�رياً اىل ان »الرب�ط الس�ككي اليزال 

الحديث عنه بأوله ومجرد أفكار«.  

      بغداد / المستقبل العراقي

حم�ل مستش�ار رئيس ال�وزراء لش�ؤون االنتخابات 
عبد الحس�ني الهنداوي، أمس االثن�ني، مجلس النواب 
مس�ؤولية التأخري يف إقرار قانون االنتخابات الجديد، 
فيما طالب بتشديد العقوبات القانونية بحق مرتكبي 

أعمال ترهيب وابتزاز الناخبني ورسقة بطاقاتهم.  
وأك�د الهن�داوي يف تري�ح صحف�ي ع�ى »األهمية 
االس�تثنائية لتأكيد املرجعية الدينية املتمثلة بالس�يد 
عيل السيس�تاني ع�ى أن االنتخاب�ات النيابية تحظى 
بأهمي�ة بالغة تس�توجب توفري ال�روط الرضورية 
الت�ي تضفي عى نتائجها درج�ة عالية من املصداقية 

الكفيلة بتشجيع املواطنني عى املشاركة فيها بصورة 
واسعة«.  

وأعل�ن الهن�داوي »قي�ام رئي�س ال�وزراء مصطف�ى 
الكاظمي بإص�دار األمر بتوف�ري التخصيصات املالية 
الالزم�ة وجمي�ع احتياج�ات مفوضي�ة االنتخاب�ات 
للنج�اح يف إجراء انتخابات ح�رة ونزيهة يف 6 حزيران 

من العام القادم«.  
وع�ّد الهنداوي »تأكي�د املرجعية عى ل�زوم أن تجري 
االنتخابات عى وفق قانون ع�ادل ومنصف بعيداً عن 
األهواء واملصالح الش�خصية أو الحزبية أو املناطقية 
لبعض الكتل واألطراف السياس�ية، يعزز ثقة الشعب 
العراقي واملجتمع الدويل بالعملية السياس�ية الراهنة 

والدس�تور فيما تمث�ل دعوتها إىل حر الس�الح بيد 
الدولة تحذيرا رصيحا ضد تكرار األخطاء واالنتهاكات 
الخط�رية التي ش�هدتها معظم االنتخابات الس�ابقة 

السيما األخرية«.  
وطالب الهنداوي »بتش�ديد العقوبات القانونية بحق 
مرتكب�ي أعم�ال ترهي�ب وابت�زاز الناخب�ني ورسقة 

بطاقاتهم والجرائم االنتخابية كافة.  
وش�دد الهنداوي عى »أهمية تأكيد املرجعية بلزوم أن 
تراعى النزاهة والشفافية يف مختلف مراحل إجرائها، 
والرقاب�ة عليه�ا بص�ورة ج�ادة  يت�م األرشاف  وأن 
بالتنس�يق مع األمم املتح�دة عاداً نزاه�ة االنتخابات 
املقبل�ة ضمان حاس�م للس�ري قدما نحو االس�تقرار 

األمني والتقدم االقتصادي واإلداري كما تساعد جدا يف 
فرض هيبة الدولة وس�لطة القانون ومحاربة الفساد 

وحماية وحدة العراق وسيادته الوطنية.  
كما أشاد مستشار رئيس الوزراء لشؤون االنتخابات 
ب� »إعالن املرجعية أن االنتخابات املبكرة ليست هدفاً 
بحد ذاتها، وإنما هي املسار السلمي الصحيح للخروج 
من املأزق الراهن الذي يعاني منه العراق نتيجة لرتاكم 
أزماته سياس�ياً واقتصادياً وأمنياً وصحياً وخدمياً ما 
يط�رح رضورة إتاح�ة الفرصة للمواطن�ني لتحقيق 
خياراته�م ال������سياس�ية وانتخ�اب ممثليه�م يف 
مجلس النواب القادم بكل حرية وبعيداً عن أي ضغط 

مهما كان«.  

الكاظمي يعني )٩( مدراء جدد يف »املناصب العليا«.. وجملس الوزراء: صوتنا على »مسودة ٢٠٢٠« لتنظيم اإلنفاق وتأمني النفقات

خطوة لألمام: تغيريات إدارية وموازنة
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        البصرة / محمد الجابرياحلكومة توجه بتوفري التخصيصات املالية الالزمة ومجيع احتياجات مفوضية االنتخابات

أعلنت رشطة محافظة البرة، 
أمس االثنني، إلق�اء القبض عى 

متهم باالعتداء العمد.
وقال�ت الرط�ة يف بي�ان تلقت 
املس�تقبل العراق�ي نس�خة منه 
أن�ه بتوجيه من قبل قائد رشطة 
ناج�ي  عب�اس  الل�واء  الب�رة 
الجه�ود  خ�الل  وم�ن  الالم�ي 
الحثيث�ة واملس�تمرة التي تبذلها 
مديرية رشطة محافظة البرة 

يف تنفي�ذ اوام�ر القب�ض بح�ق 
مطلوب�ني للعدالة تمكنت مفارز 
مرك�ز رشط�ة االم�ام الص�ادق 
التابع لقس�م رشطة املدينة من 
القاء القبض عى متهم باالعتداء 
العم�د مطل�وب قضائي�ا وف�ق 
املادة 4١3 م�ن قانون العقوبات 

العراقي.
 وتن�ص امل�ادة بالحب�س ث�الث 
ع�ى  اعت�دى  م�ن  كل  س�نوات 
ش�خص عمدا وس�بب جرحا او 

كرسا او فعل اخر.

دوريات رشطة البرصة تلقي القبض
 عىل متهم باالعتداء العمد

        بغداد / المستقبل العراقي

رحب�ت مفوضية االنتخابات، أمس االثنني، بتريحات 
املرجع الديني األعى الس�يد عيل السيستاني بخصوص 
االنتخاب�ات، مؤكدًة اس�تعدادها إلج�راء االنتخابات يف 
العام املقبل بعد تحقيق خمسة رشوط من بينها إنجاز 
قان�ون االنتخابات بأرسع وقت، وإكمال تريع قانون 
املحكم�ة االتحادي�ة. وقال�ت املفوضية يف بي�ان تلقت 
املستقبل العلراقي نسخة منه، إنها »استقبلت باهتمام 
وامتن�ان كبريين البي�ان التاريخ�ي وامله�م للمرجعية 
الرشيدة واملتمثلة بسماحة آية الله العظمى السيد عيل 
السيستاني دام ظله يف أثناء اجتماع سماحته مع جينني 
هينيس بالس�خارت املمثلة الخاصة لألمني العام لألمم 

املتحدة يف العراق يوم األحد املوافق ١3/ 9/٢٠٢٠«.
وأضاف�ت، أن »التريح�ات القيم�ة لس�ماحته فيما 
يتعل�ق باالنتخاب�ات النيابي�ة املقرر إجراؤه�ا يف العام 
املقبل ه�ي دليل واضح عى أن املرجعية الرش�يدة تويل 
اهتماماً بالغ�اً إلجراء انتخابات حرة ونزيهة وتش�جع 
املواطنني عى املش�اركة فيها«. وأش�ارت املفوضية إىل 
»التزامها الكامل بالعمل عى تأدية مهمتها الدستورية 

بكل إخالص وتفان«، مضيفًة: »نعاهد أبناء الشعب عى 
وضع أصواته�م بمرتبة األمانة القانوني�ة واألخالقية، 
لتنفي�ذ عملية انتخابية بمعايري الش�فافية املعروفة يف 

األنظمة الديمقراطية«.
وج�ددت املفوضي�ة »تأكيدها أنها س�تكون مس�تعدة 
لالنتخاب�ات بع�د أن تتحقق ال�روط املوضوعية التي 

أعلنتها مراراُ والتي تتلخص بما ياتي:
أوالً: أن يق�وم الرملان بإنجاز قانون االنتخابات بأرسع 
وق�ت ممكن ون�ره يف الجريدة الرس�مية كونه يمثل 

اإلطار القانوني لعملية االنتخابات.
ثاني�ا: أن يقوم الرملان بإكم�ال تريع قانون املحكمة 
اإلتحادي�ة التي ه�ي الجه�ة الوحيدة املخول�ة قانونيا 

باملصادقة عى نتائج االنتخابات.
ثالث�ا: أن تق�وم الحكومة بتهيئ�ة املوازن�ة االنتخابية 
وتوفري املس�تلزمات التي طالبت املفوضية بها س�ابقا 
من ال�وزارات املعنية، والتي يس�اعد وجودها عى قيام 

املفوضية بإجراء االنتخابات يف وقتها املحدد. 
رابع�ا: أن يق�وم مجلس ال�وزراء باملصادقة عى تعيني 

املدراء العامني املنتخبني من قبل مجلس املفوضني.
خامس�ا: تدع�و املفوضي�ة األم�م املتح�دة واملنظمات 

الدولية األخرى املختصة إىل تقديم املس�اعدة االنتخابية 
وتوفري الرقابة الالزمة إلنجاز انتخابات حرة وش�فافة 
ونزيهة تمثل إرادة الشعب العراقي الحقيقية عن طريق 
مالكه�ا التقني واملختص واملتن�وع، باإلضافة إىل زيادة 
عدد خرائه�ا وتوزيعهم ميدانياً ب�ني املحافظات كافة 
وعدم اختصارهم بعدد قليل اليتالءم مع طبيعة التحدي 

الكبري ودور املفوضية املهم يف إنجاز االنتخابات«.
وختمت املفوضية بيانها بالقول: »نكرر إمتناننا الكبري 
ملواقف املرجعية الرش�يدة الداعمة لكرامة وأمن وحرية 
العراقيني كافة ونتطلع بشغف إىل يوم االنتخابات بدعم 
املرجعية الرش�يدة وتوف�ري الروط املالئم�ة املذكورة 

أعاله«.
وكان املرجع الديني األعى الس�يد عيل السيس�تاني أكد 
خالل لقائه املمثلة األممية يف العراق جينني بالسخارت، 
أم�س األح�د، أن االنتخاب�ات النيابي�ة املق�رر إجراؤها 
يف الع�ام املقب�ل »تحظ�ى بأهمية بالغة«، مش�دداً عى 
رضورة توف�ري ال�روط الرضوري�ة الت�ي تضفي عى 
نتائجه�ا درج�ة عالية م�ن املصداقي�ة، وإجرائها وفق 
قانون عادل ومنصف بعيداً عن املصالح الخاصة لبعض 

الكتل واألطراف السياسية.

        بغداد / المستقبل العراقي

ج�ددت كل م�ن أملاني�ا وفرنس�ا، أم�س 
العراقي�ة  للحكوم�ة  دعمهم�ا  االثن�ني، 
برئاس�ة مصطفى الكاظمي. وقال وزير 
الخارجي�ة العراق�ي فؤاد حس�ني خالل 
مؤتم�ر صحف�ي م�ع نظ�ريه االملان�ي 
هايكو م�اس يف العاصمة االملانية برلني، 

إن »عالقتن�ا مع أملاني�ا مهمة يف مجاالت 
مختلفة«، مضيفا »نشكر حكومة أملانيا 
لدعمها املستمر للعراق«. وتابع ان »أملانيا 
قدمت دعما للعراق يف حربه ضد داعش«، 
مؤكدا الحاجة اىل »تعاون مشرتك للخالص 
م�ن داعش«.وأوض�ح حس�ني أن »أملانيا 
س�اعدت يف بناء مستشفيات مختلفة يف 
العراق«. وفيما يتعلق بالتواجد األمريكي 

يف الع�راق، قال وزير الخارجية، إن »قرار 
مجلس الوزراء يتحدث عن جدولة إعادة 
االنتش�ار للقوات األمريكية«، مش�ريا اىل 
»االتفاق عى تش�كيل لجنة فنية بش�أن 
إع�ادة االنتش�ار«. ولف�ت حس�ني اىل أن 
»الحكومة الفرنسية تؤيد حماية سيادة 
الع�راق«، مضيف�ا »س�نذهب إىل باريس 
لتحديد موعد زيارة الكاظمي لفرنس�ا«.

من جانبه ق�ال وزير الخارجي�ة األملاني 
هايك�و م�اس »قدمن�ا ملي�اري ي�ورو 
للع�راق كمس�اعدات يف إع�ادة اإلعمار«، 
مضيفا »نثمن م�روع اإلصالح لتعزيز 
االقتصاد يف العراق«. واشار اىل ان »برلني 
تدعم العراق لتعزيز اس�تقراره«، مؤكدا 
بن�اء  العس�كري يف  »س�نواصل دعمن�ا 

القدرات األمنية العراقية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أم�س  االس�تخبارات،  أعلن�ت وكال�ة 
االثنني، القبض عى أحد عنارص داعش 
يف محافظ�ة كرك�وك، إذ كانت مهمته 
تزوي�د عن�ارص التنظي�م بمعلوم�ات 
وقال�ت  األمني�ة.  الق�وات  انتش�ار 
الوكال�ة، يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة من�ه، إنه »من خالل 
املتابعة املس�تمرة لقواطع املس�ؤولية 
وتس�خري املصادر القت مف�ارز وكالة 
االس�تخبارات املتمثل�ة بأس�تخبارات 
الرط�ة االتحادي�ة يف وزارة الداخلية 
القب�ض عى أحد اإلرهابي�ني يف ناحية 
العب�ايس بمحافظة كرك�وك، مطلوب 
وفق أح�كام املادة 4 اره�اب النتمائه 
لعصابات داعش اإلرهابية، والذي يقوم 
بتزوي�د عصاب�ات داع�ش بمعلومات 
عن القوات األمني�ة ونقل مواد غذائية 
وأمور لوجستية مقابل مبالغ مالية«.   
وأضاف البي�ان »من خالل التحقيقات 
األولي�ة مع�ه اع�رتف بانتمائ�ه لتل�ك 
العصابات اإلجرامية ويقوم بنقل مواد 
لوجس�تية وغذائية وتزويد العصابات 
اإلجرامي�ة بمعلوم�ات ع�ن تحركات 
عائل�ة  م�ن  وه�و  األمني�ة،  الق�وات 
داعش�ية لدي�ة أح�د اخوت�ة الهاربني 
االرهابي«.    داع�ش  ضم�ن عصاب�ات 
وأكد عى »تدوين أقوال املتهم واحالته 

اىل الجهات املختصة«.  

املفوضية تصف بيان املرجعية بـ »التارخيي« وتؤكد: مستعدون إلجراء االنتخابات

وزير اخلارجية يزور برلني ويمهد لزيارة الكاظمي إىل باريس

االستخبارات تلقي
 تقبض عىل »خمرب 
داعيش« يف كركوك 

        بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل مستش�ار األمن الوطني قاس�م األعرجي، أمس االثنني، السفري 
السعودي لدى بغداد عبد العزيز الشمري.  

وذكر بيان للمكتب اإلعالمي ملستش�ارية االمن الوطني، وتلقت »املستقبل 
العراق�ي« نس�خة منه، أن�ه »جرى خالل اللق�اء بحث العالق�ات األخوية 
بني العراق واململكة العربية الس�عودية، والعمل ع�ى تعزيزها يف املجاالت 
كافة«.   وأشار األعرجي، وفقا للبيان، اىل أن »العراق يسعى اليوم اىل تعزيز 
وتطوير عالقاته مع محيطه العربي واإلقليمي والدويل، بما يخدم ش�عوب 
املنطقة والعالم ويثّبت دعائم األمن واالس�تقرار الذي يعود بالنفع والخري 

عى الجميع«.   
م�ن جانبه، أكد الس�فري الس�عودي، بحس�ب البيان، أن »اململكة تس�عى 
اىل تطوي�ر العالقات مع الع�راق يف املجاالت التي تخدم البلدين والش�عبني 
الش�قيقني«، مؤك�دا »اس�تعداد اململك�ة للتع�اون مع الع�راق يف مجاالت 
النف�ط والطاقة واالقتصاد، اىل جان�ب العمل عى فتح القنوات األمنية بني 

البلدين«.   
ويف ختام اللقاء أشاد األعرجي »بدور اململكة العربية السعودية ومواقفها«، 
مؤكداً »سعي العراق اىل فتح آفاق جديدة من التعاون املشرتك مع اململكة، 

وتبادل الخرات بني البلدين ويف جميع املجاالت«.  

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الصح�ة العراقي�ة، أم�س االثنني، تس�جيل ٧٢ حال�ة وفاة 
بفريوس كورونا خالل ٢4 ساعة ماضية.

وذك�رت الوزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه أنها أجرت 
٢3989 عملي�ة فحص اظه�رت إصابة 4١69 ش�خصا بالفريوس، وتعايف 

44٢٧ آخر.
ومنذ تفيش الفريوس س�جل العراق إصابة ٢944٧8 ش�خصاً، تعاىف منهم 

٢٢9١3١، وتويف 8٠86.

السفري السعـودي ملستشـار األمــن الوطنـي: 
مستعدون لفتح القنوات األمنية بني البلدين

عداد »كورونا«: إصابة )4169( 
وتعايف )4427( 

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت خلية اإلع�الم األمني، أمس 
االثن�ني، تنفي�ذ ف�وج االس�تطالع 
املهم�ات الخاص�ة، إن�زاالً جويا يف 
ميس�ان، والقب�ض ع�ى اثنني من 
املطلوبني للقض�اء.  وقالت الخلية 
يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 

نس�خة منه، إن »فوج االس�تطالع 
واملهم�ات الخاصة التاب�ع اىل مقر 
قي�ادة فرق�ة ال�رد الرسي�ع وم�ن 
خالل إن�زال ج�وي يلق�ي القبض 
عى متهم�ني اثنني وفق املادة 4٠6 
و ١/4 إره�اب يف اطراف محافظة 
بحقهم�ا  اتخ�ذت  وق�د  ميس�ان، 

االجراءات القانونية«.  

»املهامت اخلاصة« تنفذ إنزاالً جويًا 
وتقبض عىل مطلوبني 
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    المستقبل العراقي /توفيق علي لفتة 

انجزت الكوادر الهندسية والفنية بقسم املشاريع الهندسية 
يف العتبة العباس�ية املقدس�ة سلسلة من املش�اريع املهمة 
الت�ي تتضمن البنى التحتي�ة للمناطق يف كربالء املقدس�ة، 
فضال عن توفري وإنجاز مشاريع تختص بخدمات الزائرين، 
فضال عن مش�اريع تحس�ن الطاقة الكهربائي�ة واملياه يف 
ع�دة محافظات ومنها تحس�ن مياه الب�رة يف مرشوع 
م�اء العب�اس وما يتضمنه م�ن قناة ممتدة م�ن البدعة اىل 
حد منطقة RO محطة الضخ والتصفية للمياه وقام قس�م 
املش�اريع الهندس�ية يف العتبة العباس�ية املقدسة بتجهيز 
هذا املرشوع بغطاس�ات ومكائن عمالقة تعد االساس�ية يف 
امل�رشوع، فضال عن تغليف قناة املي�اه القادمة من البدعة 
لتجن�ب رسق�ة املي�اه م�ن القن�اة الس�تخدامها الغراض 
ش�خصية. كم�ا ق�ام القس�م بتبليط الش�وارع الرئيس�ية 
والفرعي�ة من باب قبلة أبا الفضل العباس بن امري املؤمنن 
عليه الس�الم والشوارع االخرى املمتدة من العتبة العباسية 
املقدسة اىل باب بغداد وبطبقتن مع توسيع الشوارع وفتح 
صحن جديد يس�مى صح�ن الجود الذي يق�ع يف جهة باب 

قبل�ة العباس بن امري املؤمنن عليه الس�الم واتس�ع آلالف 
الزائري�ن. وم�ن بن املش�اريع االخ�رى االخ�رية التي نالت 
اعج�اب وقبول منظم�ة الصح�ة العاملي�ة ووزارة الصحة 
والتي نفذتها الكوادر الهندس�ية والفنية يف قس�م املشاريع 
الهندسية يف العتبة العباسية املقدسة تتضمن انشاء ردهات 
الحي�اة ملعالجة املصابن بجائح�ة كورونا لعدة محافظات 
منه�ا بغ�داد واملثن�ى وذي قار وميس�ان وواس�ط وكربالء 
املقدس�ة وقال املهندس االقدم ضي�اء مجيد الصائغ رئيس 

قسم املشاريع الهندسية يف العتبة العباسية املقدسة ان تلك 
املش�اريع الصحية التي قام بتنفيذها القسم بوقت قيايس 
خمس�ة عرش يوما لكل مؤسس�ة صحية يف محافظة وهي 
عبارة عن ردهة الحياة لعالج املصابن بكورونا تم انشاءها 
بتصامي�م معمارية عالي�ة الدقة والحداثة وامل�واد املمتازة 
وبخربات تخصصية من قبل قس�م املش�اريع الهندس�ية يف 

العتبة العباسية املقدسة.
ووف�ق احدث التقنيات الحديثة الطبي�ة والبنايات املنتظمة 
مع تجهيزها بالتكييف واملغاس�ل والصحيات واملستلزمات 
الطبي�ة املهم�ة يف عالج املصابن مما حقق نس�بة ش�فاء 
عالية وم�ن بن تلك الردهات )ردهة الحي�اة األوىل والثانية 
يف مدين�ة اإلم�ام الحس�ن عليه الس�الم الطبي�ة يف كربالء 
املقدس�ة,  وتتكون الردهة الثانية س�تون غرف�ة منها 54 
غرف�ة انفرادية كل ش�خص مص�اب اليه غرف�ة انفرادية 
لوح�ده م�ع تجهيزه�ا بأحدث االجه�زة الطبية ووس�ائل 
الراحة  والصحيات وبفضاءات واسعة للغرفة الواحدة حيث 
تم انجازه بخمس�ة عرش يوماً، فضال عن إنشاء منظومات 
تجهيز وتعبئة االوكسجن يف عدة محافظات ومنها ذي قار 

وبغداد وواسط وبابل والبرة وميسان 

وكربالء املقدس�ة وقال رئيس قس�م املش�اريع الهندس�ية 
املهن�دس ضي�اء مجي�د إن هذه االنج�ازات واملش�اريع تم 
تنفيذه�ا بمواصف�ات معمارية رصينة م�ع تجهيز البناية 
بامل�واد الصحية االساس�ية والخدم�ات واالجه�زة الطبية 
املهمة, ,,وماذا عن مش�اريع الطاقة الكهربائية ومشاريع 
مج�ال التعليم: نع�م ثمة عدة مش�اريع تتعلق بمش�اريع 
الطاقة الكهربائية ومنها انش�اء ونص�ب محطة كهربائية 
تحويلي�ة يف كربالء املقدس�ة مم�ا جعل الكهرباء بتحس�ن 
ملح�وظ كم�ا تابعنا ذل�ك ونص�ب محطات انت�اج الطاقة 
الكهربائي�ة ع�ى الطاقة الشمس�ية حققت نجاحاً واس�ع 
النطاق غذى جميع مشاريع  العتبة العباسية املقدسة وبلغ 
عدد املش�اريع الخدمية والبنى التحتية واملشاريع الصحية 

اكثر من اربعمائة مرشوع اسرتاتيجي مهم .
وقام قسم املش�اريع الهندسية يف العتبة العباسية املقدسة 
بإنجاز املجمع التعليمي يف محافظة النجف األرشف يتضمن 
كافة املراحل الدراس�ية وهو مجمع تابع للعتبة العباس�ية 
املقدس�ة يتك�ون من احدث امل�واد واالجهزة واملس�تلزمات 
وانش�اء مؤسس�ات عمالقة لتحلي�ة املياه يف ثالث�ة احياء 

سكنية بكربالء املقدسة بغية رفد املواطنن باملياه النقية.

قسم املشاريع اهلندسية يف العتبة العباسية املقدسة ينجز أكثر من »٤٠٠« مرشوع خدمي بمجاالت خمتلفة
أجنز ردهات ومؤسسات صحية ملكافحة »كورونا« وانهى مشاريع عاجلة ختص الطاقة واملياه

    بغداد/ المستقبل العراقي

كش�ف وزير الزراعة محم�د كريم الخفاجي 
مص�ري ال�دور ذات الطاب�ع الزراع�ي، فيم�ا 
مس�تحقاتهم  ب�رف  الفالحي�ن  طم�أن 
كامل�ة حتى نهاية الع�ام. وذكر الخفاجي يف 
تري�ح صحفي ان »هنال�ك مرشوع قانون 
ملعالج�ة االرايض الزراعية عى ان تؤكد امانة 
بغداد ع�دم ارضاره�ا بالتخطي�ط العمراني 
للعاصمة«.واك�د ان »رئي�س ال�وزراء اوع�ز 
ب�رف 670ملي�ار ودخلت اىل رصي�د وزارة 
التج�ارة وم�ا تبقى بحدود 7 ملي�ارات توزع 
عى االش�هر املتبقية«، مبينا اننا »س�نناضل 
م�ن اجل مصلح�ة الفالحين ونح�ن نتحمل 
ان »70 ملي�ار  مس�ؤولية كالمنا«.واض�اف 
منه�ا ملنتج�ي الب�ذور و600 ملي�ار ل�وزارة 
التجارة لتوزيعها ملس�وقي الحنطة وسيوزع 
الباقي حتى ش�هر ال�12 وه�ذا واجبنا تجاه 

املواطنن«.
ولف�ت اىل ان »القط�اع يمر بمرحل�ة من بعد 
العام 2003 »االغراق السلعي« والفالح هاجر 
هجرة عكس�ية م�ن الري�ف اىل املدين�ة، وان 
املب�ادرة الزراعي�ة التي رصدت له�ا اكثر من 
مليارين وتم وضع خطة خمسية«، مبينا ان 
الحكومة لم تهت�م بالقطاع الزراعي كما هو 

الحال مع القطاع النفطي«.
وبن ان »العراق الول م�رة وصل اىل االكتفاء 
الذاتي من منتوج الحنطة وان انتاج 5 مليون 
ط�ن وب�دأ املزارع يش�عر باالمان م�ن توريد 
املنت�وج املحيل ال�ذي وصل اىل 50 م�ن انتاج 
الس�وق«.وتابع ان »لدينا خطة زراعية ب�14 
ملي�ون دونم، وان التهويج يف تهريب الحنطة 

امر غري واقعي وان واثق من التهريب للحنطة 
وهنالك تجني عى وزارة التجارة«.

ولف�ت اىل اننا »لن نس�مح بدخ�ول اي منتج 
م�ن االقليم اذا لم يكن هنال�ك اي دخول الي 
م�ادة س�ازور االقلي�م ملنع دخ�ول اي منتج 
خارج الرزنامة الزراعية«، مبينا ان »الطلبات 
تدرس واليدخ�ل اي منتوج عليه منع ووصل 
»وضعن�ا  ان  الذاتي«.واض�اف  االكتف�اء  اىل 
رشوط قاسية الس�ترياد اي منتوج، وشكلت 
رأي خاص يف كافة خطط االسترياد واليمكن 
اعط�اء اي اجازة اس�تريادية ملنت�ج مكتفن 
منه ذاتيا«، الفت�ا اىل اننا »نعاني من عمليات 
تهري�ب للمنت�وج وه�و االس�اس يف تدم�ري 

القطاع الزراعي«.
واكد ان »هذا الش�هر ملس�نا تط�ور واضح يف 
مجال التهريب ووزي�ر الداخلية متعاون وان 
40% م�ن التهريب يأتي من اقليم كردس�تان 

وان حرب االقتصاد اقىس من داعش«.
واوض�ح ان »يف كل ع�ام اكثر م�ن 15 مليار 
دينار يتم اس�ترياد منتجات غذائية، وبارشنا 
بالكب�س ع�ى »الع�الوي« حي�ث يت�م اتالف 
امل�ادة املس�توردة م�ن دون اج�ازة ويحاكم 
صاحبها«.وق�ال ان »مخرض كورونا اعطت 
ص�ورة ودرس كبري عن اهمية االنتاج املحيل، 
وحتى املس�تهلك املحيل بدأ يحجز كما حصل 
يف دواج�ن الديواني�ة«، مبينا انن�ا »لم نعطي 
اي ايجازة اس�تريادية للتمور ووضعنا خطة 
للتصدير ابتداء من الش�هر املقبل، وسنتمكن 
م�ن محارب�ة ه�ذه االف�ات وحماي�ة املنتج 
املحيل«.واش�ار اىل ان »ن�زول اس�عار م�ادة 
الطماط�م لي�ش االس�ترياد انما ع�دم وجود 
باقام�ة  وجهن�ا  ونح�ن  التحويلي�ة  االلي�ة 

صناعات تحويلية ، والعنب وصل اىل االكتفاء 
الذات�ي من العنب ويوج�د االنتاج املحيل وافر 
بالعن�ب والت�ن ووصلنا اىل االكتف�اء الذاتي، 
حتى اننا صدرن�ا اىل االمارات طماطم ولوبيا 
وخيار«.وع�ن نف�وق االس�ماء به�ور الدملج 
ق�ال ان »تغذي�ة الهور من النه�ر الثالث وتم 
التحقي�ق حتى ان املياه التي تأتي من املبازل 
تحت�وي عى مخلفات كيماوي�ة ومع ارتفاع 
درجات الحرارة ادت اىل زيادة درجات الحرارة 
ادت اىل نقص الهواء والعراق مكتفي ذاتيا من 
االس�ماك«.وعن توفري ف�رص العمل لالطباء 
البيطري�ن واملهندس�ين الزراعي�ن »قانون 
املن�ا بتوف�ري الدرجات الوظيفي�ة ويجب ان 
نخل�ق فرص ويش�اركون يف القطاع الزراعي 
ونرجوه�م بالذه�اب اىل مديري�ات الزراع�ة 

وهذه فرصة كبرية لهم«.
وبن ان »صندوق االق�راض الزراعي مفتوح 
القراض ما اليقل عن 20 مليون للمهندس�ن 
الزراعي�ن واالطب�اء البيطري�ن«، مبينا اننا 
»وضعنا خطة يف ال�وزراة ملنع اي تجاوز عى 
القانون«.وش�دد عى رضورة اتخاذ اجراءات 
رادعة بحق املتجاوزين عل االرايض الزراعية«، 
بغداد مهددة بيئيا خصوصا منطقة الرصافة 
س�تختنق ونعمل االن عى زراع�ة كافة انواع 

املحطات نحن بحاجة اىل غطاء اخرض«.
الس�ابق  النظ�ام  ازالم  ارايض  واس�تدرك« 
اقرتحن�ا بيعه�ا فه�ي مواق�ع متمي�زة ع�ل 
ضفاف نه�ر دجلة«، وان ايج�ار الدونم يبلغ 
بعرشة االف دينار وخهو هدر للمال العالم«.
واك�د ان الكاظمي دعمني ومنصبي بالوزارة 
من دون رشوط وتس�لمي له�ذه املهام جاء 

الجل وجود الكاظمي برئاسة الوزراء«.

وزير الزراعية يزف برشى للفالحني.. ويكشف مصري 
الدور املشيدة عىل األرايض الزراعية

املالية الربملانية: نسبة العجز يف موازنة ٢٠٢٠ يبلغ »٦٥« باملئة
    بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف رئيس لجن�ة املالية النيابي�ة، هيثم الجبوري، ع�ن 65 -70 % 
نس�بة العجز يف موازنة 2020، فيما اتهم جهات }لم يس�مها{ بعرقلة 

سلم الرواتب يف قانون الخدمة املدنية االتحادي.
 وق�ال الجبوري يف لق�اء متلفز، ان« قانون الخدم�ة املدنية االتحادي 
ين�ص ع�ى إيجاد س�لم جديد للرواتب خالل اس�بوعن«، مش�ريا اىل« 

وجود ايادي خفية تحيل دون اقراره«.
واض�اف ان« الرواتب كان�ت يف 2003 6 ملي�ار دوالر ويف 2020 بلغت 
50 مليار دوالر«، مؤكداً« عدم وصول موازنة 2020 اىل مجلس النواب 

حتى االن«.
فيما توقع الجبوري« قدوم املوازنة اىل الربملان مطلع االس�بوع املقبل، 

وانها ستكون غطاء لالقرتاض الجديد«.
وتاب�ع ان« املنهاج الوزاري يتضمن تقديم خطة لالصالح االقتصادي، 

وموافقة الربملان عى االقرتاض مرشوط بتقديم خطة اصالحية«.
وأردف بالق�ول، ان« التعقي�دات زادت يف املنافذ بزي�ادة االجهزة التي 
تراق�ب عملها، وان بعض العش�ائر والجهات الخارج�ة عى القانون 
تس�يطر عى املنافذ الحدودية«، محدداً« 3 اشهر للتحول بعمل املنافذ 

اىل األتمتة اإللكرتونية«.
كما وجه رئيس اللجنة املالية اصابع االتهام، اىل« بعض املستش�ارين 
يف مكت�ب رئيس الحكومة الس�ابقة بايقاف العق�ود الخاصة باتمتة 
املنافذ«، كاش�فاً عن« مديونية الحكومة لرج�ال االعمال العراقين 7 
ترلي�ون دين�ار«، محمالً« حكومة املس�تقيل عادل عب�د املهدي بفتح 
اب�واب االتفاق عى مرعيه«.ولفت اىل« وجود 600 الف عامل اجنبي 
يعمل�ون يف البل�د وع�ى الحكومة فرض رضيب�ة مالية ع�ى العمالة 
االجنبي�ة«. واختتم الجب�وري حديثه بالقول ان« اكم�ال ميناء الفاو 
س�يجعل العراق وجهة دولية للتجارة، و5 مليار دوالر حجم الواردات 

السنوية مليناء الفاو والطرق التجارية«.

    البصرة / المستقبل العراقي

ناشد صحفيون بريون محافظ البرة 
الس�كنية  األرايض  تخصي�ص  إلع�ادة 
للصحفي�ن، فيم�ا أك�دوا أن الصحفين 
ل�م يتم تخصي�ص أي أراض لهم منذ عام 

 .2011
وهنا نص املناشدة:

مناشدة..
إىل محافظ البرة اسعد العيداني..

نحن لفيف من الصحفين املظلومن..
ف�رع  الصحفي�ن  نقاب�ة  ف�رع  وم�ن 

البرة..
اود ان اش�ري إلي�ك م�ا نعان�ي م�ن ع�دم 
املصداقية والوعود التي تعودنا عليها..!!!

وكما نعرف انك مسؤول الجنة التخصصية 
لقطع االرايض للصحفين..

ولم نس�تلم من تاري�خ )2011( إىل اليوم 
ولم نعرف السبب..؟

ونحن نعلم انك وبرغم وعودك التي وعدت 
نقيب الصحفي�ن والصحفين ان االرض 
ت�وزع حس�ب الضواب�ط وت�وزع دفع�ة 
واح�دة وبأمرك.. وألن ال نع�رف من وأين 

واىل أين..!!!!
اقول.. ونحن نحمل ال�م الفقر والعوز..) 
ايل م�ا يعرف يتخش�خش وفقري االحتيال 
وهو صحفي كيف ومتى يستلم حقوقه(. 

وهل بنفس الطريقة..؟ ولكم الحسنى..
إحق�اق  س�يادتكم  م�ن  نرج�و  ولذل�ك 
الح�ق.. ولم يتبقى اال القلي�ل من الزمالء 

الصحفين املستحقن ..
وحس�ب  جاه�زة  املعام�الت  ك�ون 

الضوابط....
الصحفي عيل عواد العقابي..

صحفيون يناشدون حمافظ البرصة: لـم نستلم 
أي أراض سكنية منذ عام ٢٠١١!

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد/ المستقبل العراقي

اصدرت اللجنة الدائمة لالمتحان�ات العامة يف وزارة الرتبية تعليمات خاصة بامتحانات 
ال�دور الثاني للس�ادس االعدادي.وبينت ان�ه »يعد الدور الثان�ي دوراً اوالً لجميع الطلبة 
من غري املمتحنن واملش�مولن بامتحانات السادس االعدادي حتى دون تسليم استمارة 
التأجيل التي وضعت س�ابقاً لتسهيل األمر نظراً للظروف الحالية«.ولفت اىل ان »يشرتط 

ذلك عدم دخول الطالب بأي امتحان يف الدور االول ألي سبب من االسباب«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

كش�ف عضو خلية االزمة النيابية، عضو 
لجن�ة الصح�ة يف مجلس النواب، حس�ن 
خالطي، انخفاض ش�دة ورشاسة فريوس 

كورونا يف العراق.
وق�ال خالط�ي يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل 
العراقي نسخة منه إنه »من خالل زيارتنا 
امليدانية للردهات الوبائية يف مستشفيات 
محافظ�ة البرة فقد الحظن�ا انخفاضاً 
واضح�اً يف اع�داد املرىض الراقدي�ن اىل ما 
يقرب م�ن )60%( مما كان�ت عليه خالل 

االسابيع املاضية«. 
واض�اف »ان ذل�ك االمر ربم�ا ينطبق عى 

املحافظات االخرى ويؤرش انُه انخفاض يف 
اعداد الراقدي�ن وليس يف عدد االصابات ». 
وتابع« لقد ارشنا وبشكل واضح انخفاض 
ش�دة الوباء ورشاسة الفريوس بما يمكن 
عدد كبري من املرىض من االكتفاء بالعالج 
املنزيل«. واشار خالطي اىل ان« هناك فرصة 
كب�رية ام�ام دوائر الصح�ة يف املحافظات 
لتنفيذ التوجه الحايل بأنش�اء مستش�فى 
وبائ�ي مرك�زي بس�عة رسيري�ة كب�رية 
خ�ارج املستش�فيات وحس�ب توجيهات 
وزارة الصح�ة« . واك�د« امكاني�ة ع�ودة 
املستش�فيات اىل خدماتها االعتيادية قبل 
الوب�اء الفاي�رويس مع االحتف�اظ بردهة 

وبائية واحدة يف كل مستشفى«.

الرتبية تصدر تعليامت جديدة بشأن الدور الثاين للسادس االعدادي

األزمة الرملانية تتحدث عن »انفراجة« بشأن »كورونا«

حمافظ البرصة يبحث مع »سويدو« الدولية اقامة مشاريع 
ختدم الواقع الزراعي

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

بح�ث محافظ الب�رة املهندس اس�عد عب�د االمري 
العيدان�ي مع املدي�ر القطري ملنظمة س�ويدو وكبري 
املستشارين يف املنظمة تقديم الدعم الكامل ملحافظة 
الب�رة فيم�ا يتعلق بمش�اريع دع�م املزارعن  من 
ناحية موضوع التش�جري وال�ري يف مختلف مناطق 
املحافظة.وق�ال العيدان�ي يف بي�ان تلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة منه انه بح�ث مع املدي�ر القطري 
ملنظمة س�ويدو وكبري املستشارين يف املنظمة خالل 
زيارته�م البرة قضية التش�جري يف املحافظة كون 
ان املنظمة مهتمة بموضوع التش�جري يف املحافظات 
الجنوبي�ة ومن ضمنه�ا مدينة الب�رة، الفتاً اىل ان 
املنظم�ة تعت�رب م�ن املنظم�ات اإلقليمي�ة والدولية 
والت�ي حصلت عى جوائز عاملي�ة كونها تدعم الكثري 

م�ن األمور التي تخدم املجتمع  .من جانبه، اوضح املدير القطري 
ملنظمة سويدو حسن بوتاني انه تطرق خالل اللقاء دعم املحافظة 
من خالل قضية التشجري ودعم املزارعن وموضوع املناخ والبيئة 
والت�ي تعت�رب من االولوي�ات يف الب�رة ،موضح�اً اىل ان املنظمة 
س�تقدم املعونة التقنية واملالية الدامة املشاريع الخاصة بالزراعة 
يف البرة.من جهته، اعرب كبري املستش�ارين يف منظمة س�ويدو 
د. هيثم املياحي ش�كره ملحافظ البرة املهندس اسعد العيداني 

لحف�اوة االس�تقبال  ودعم�ه الكام�ل للمنظمة من اج�ل خدمة 
املجتمع ،مؤكداً اىل انه ستكون هناك توأمة يف البرة فيما يتعلق 
بإقامة مشاريع التنمية الزراعية وكري االنهر فضالً عن مشاريع 
اخرى تتعلق بالواقع الزراعي وستكون بدعم من قبل املنظمة .ويف 
ختام اللقاء قدم مدير منظمة س�ويدو الدولية حسن بوتاني درع 
االبداع ملحافظ البرة املهندس اس�عد عبد االمري العيداني تعبرياً 
عن ش�كر املنظمة لرئيس حكومة الب�رة يف دعم املنظمات التي 

تريد تقدم الخدمات للمجتمع العراقي .

النفط تستذكر إنشاء »أوبك« قبل »٦٠« عامًا 
وتؤكد التزامها بخفض االنتاج

    بغداد / المستقبل العراقي

أكد وزير النفط عى الدور الكبري واملؤثر ملنظمة الدول 
املص�درة للنف�ط »أوبك« يف أس�تقرار االس�واق النفطية 
العاملي�ة ، وان الع�راق يتطلع دائم�اً اىل تحقيق مزيد من 
التع�اون م�ع املنتج�ن االعض�اء يف املنظم�ة  لتحقي�ق 
االهداف املشرتكة .وقال أحسان عبد الجبار اسماعيل يف 
برقي�ة تهنئ�ة اىل نظرائه من الدول االعض�اء يف »أوبك » 
ملناس�بة ذكرى م�رور 60 عاماً عى تأس�يس املنظمة يف 
بغ�داد ع�ام 1960 أن »العراق قد س�اهم مع االعضاء يف 
أوبك ومنذ تأسيسها عى صياغة املبادى الرئيسية لهذه 
املنظمة وااللتزام بها من أجل تحقيق املصالح واالهداف 
املش�رتكة ، ه�ذه املبادى التي  أكدت عى أهمية س�يادة 

الدول املنتجة عى ثروتها النفطية وتسخري عائداتها املالية 
م�ن أجل النه�وض بالواقع االقتصادي والتنم�وي لبلدانها 
، مش�رياً اىل أهمي�ة الحوار والتعاون م�ع املنتجن اآلخرين 
م�ن داخل املنظمة و من خارجها ، بهدف التصدي الواقعي 
للتحديات واالزمات التي تعصف بالسوق النفطية ، والعمل 
ع�ى ايجاد الحل�ول الناجع�ة لضمان االس�تقرار والتوازن 
.وأشار أسماعيل اىل أن العراق يتطلع اىل استضافة أحتفالية 
أوبك ملناس�بة مرور 60 عاماً يف بغداد دار السالم قبل نهاية 
العام ، ويف قاعة الشعب التي استضافت االجتماع التأسييس 
عام 1960 ، اىل جانب أس�تضافة االجتماع الوزاري ملنظمة 

»أوبك«، و«أوبك بالس«  ونأمل حضوراً مكثفاً لوزراء النفط 
والطاقة يف الدول املنتجة اىل جانب املهتمن بصناعة النفط 
والطاق�ة وعدد من الش�خصيات املهمة ووس�ائل االعالم ، 
حيث أع�دت الوزارة منهاج�اً احتفالياً متمي�زاً يليق بهذه 
املناس�بة.من جانبه أكد األمن العام ملنظمة الدول املصدرة 
للنف�ط »اوبك » محمد باركيندو عى أهمية االحتفال بهذه 
املناس�بة التي ش�هدت والدة منظمة » أوبك » قبل 60 عاماً 
يف بغ�داد ، وكان حدثاً تاريخياً مهماً ، وبداية مهمة لتجمع 
وتضام�ن البل�دان املنتجة للنف�ط و توحي�د مواقفها، من 
اج�ل وضع وضع ح�داً لهيمنة ال�رشكات النفطية الكربى 
عى ث�روات البلدان املنتجة ،مش�يداً بدور الدول املؤسس�ة 

للمنظم�ة وه�ي »العراق ، اي�ران ، الس�عودية ، الكويت 
، فنزوي�ال« الذي�ن  وضع�وا األس�س واملب�ادى املثالي�ة 
للتعاون بن الدول املنتجة للنفط والتي أثرت أيجاباً عى 
أستقرارالس�وق النفطي�ة العاملية .وع�رب باركيندو عن 
أمل�ه يف االحتفال بهذه املناس�بة يف بغداد التي ش�هدت 
والدة »أوب�ك » ونتطل�ع اىل االجتم�اع جميع�اً يف قاع�ة 
الش�عب لنؤكد عى أهمية التعاون بن الجميع.فيما أكد 
مدير عام رشكة تسويق النفط »سومو« محافظ العراق 
يف املنظم�ة عالء اليارسي أن الع�راق يلعب دوراً محورياً 
ومؤث�راً يف منظمة »اوبك«، و«أوبك بالس«، وانه يس�عى 
اىل تقري�ب وجه�ات النظر بن الجميع م�ن أجل تحقيق 
االهداف املش�رتكة ،مجدداً الت�زام العراق باتفاق خفض 
االنتاج .وقال املتحدث بإسم الوزارة عاصم جهاد أن أوبك 
أختارت ش�عار »ماٍض ُمكلل بالنجاح ومس�تقبل ُمرشق » 
ملا لهذه املناس�بة م�ن دالالت تاريخية تؤكد ال�دور الكبري 
واملؤثرال�ذي لعبه العراق منذ 60 عام�اً ، وان الوزارة بصدد 
التحض�ري الحتفالية يحرضه�ا اكثر من 25 وزي�راً للنفط 
والطاق�ة ، تتضمن فعالي�ات ثقافية وفني�ة تعكس جانباً 
م�ن األرث الحضاري والتاريخي للع�راق ، وتم أعادة تأهيل 
وأعم�ار قاعة الش�عب ببغداد عى نفق�ة وزارة النفط وتم 
تنفيذ املرشوع من قبل رشكة املش�اريع النفطية ، حيث تم 
مراعاة الحفاظ عى الشكل املعماري والجمايل ملبنى القاعة 

، مع تجهيزها بتقنيات الصوت واالضاءة الحديثة .

    المستقبل العراقي / منى خضير عباس

اس�تطاعت الهي�أة العام�ة للمي�اه الجوفي�ة من خ�الل جهود 
العامل�ن يف فروعه�ا املنت�رشة يف محافظ�ات بلدن�ا العزي�ز من 
انج�از )18( برئ خالل ش�هر آب م�ن ع�ام 2020 وكذلك فحص 
)30( ب�رئ ونص�ب )12( طاقم ض�خ باالضاف�ة اىل صيانة )19( 
طاقم ضخ، كما اكد املصدر االعالمي يف الهيئة س�عياً منها لس�د 
احتياج�ات املواطنن من املياه ملا لها م�ن اهمية كبرية تدخل يف 
مجاالت الحياة املختلفة سواء كانت برشية او زراعية او صناعية 
باإلضافة اىل اس�تمرار الهيأة يف سعيها للحد من ظاهرة التصحر 
وزي�ادة الرقعة الخ�رضاء يف محافظاتنا العزي�زة، وتأكيدها عى 
توفري الحص�ص املائية املطلوبة ل�أرايض الزراعية والقرى التي 

تقع بعيدة عن املياه السطحية.
كم�ا تس�تمر الهي�أة العامة للمي�اه الجوفية بتكثي�ف جهودها 
لتوف�ري املي�اه حيث انجزت ف�رق الحفر العامل�ة يف فرع النجف 
االرشف )6( آبار خالل ش�هر آب لتوف�ري املياه الجوفية يف القرى 
البعيدة عن مصادر املياه بس�واعد فرقتي حفر )101( و)121( 
وبأعماق ترتاوح مابن )50 � 130( م منها برئ )مقر الفوج االول 
الرشطة االتحادية بعمق 130 م( وبرئ )قرية االبيرت بعمق 80 م( 

باإلضافة اىل فحص )3( آبار وصيانة )9(طاقم ضخ.
اما يف محافظة كركوك فقد تم انجاز)2( برئ خالل ش�هر آب هي 
ب�رئ حي الب�و كريد/قضاء آم�ريل  بعمق )138( م وبرئ الحش�د 
الش�عبي /اللواء 52/ فوج املغاوير /قض�اء آمريل بعمق )132( 
بجهود فرقة حف�ر )116( العاملة يف الفرع، باإلضافة اىل فحص 
)4( اب�ار و نص�ب )2( طاق�م ض�خ  وصيانة طاق�م ضخ واحد 
بج�ه�ود العاملن يف فرق����ة حف�ر )116(  وذلك لتوفري املياه 
الكافي���ة لالس�تخدامات اليومي�ة املختلف�ة واالس�تفادة منها 

لأغراض الزراعية يف املحافظة.

امليـاه اجلـوفيـة تعلن انجاز
 »18« بئرًا خالل آب املايض

    بغداد / المستقبل العراقي

دعت هيأة التقاعد العامة، أمس االثنن، املتقاعدين ممن ظهرت 
رواتبهم عى املصارف الحكومية، اىل استالم رواتبهم.

وذك�رت الهيئ�ة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ان 
»عى املتقاعدين، ممن ظه�رت رواتبهم عى املصارف الحكومية 
)الرف اليدوي(، مراجعة تلك املصارف الس�تالم رواتبهم، وذلك 

لقيام الهيأة بإرسال قوائم الرف بتأريخ 2020/9/2«.

    بغداد / المستقبل العراقي

وافق�ت وزارة املالية/ دائرة املوازنة، عى اس�تحداث 301 درجة 
وظيفية من حركة املالك لرشكات تابعة لوزارة النفط.

وحصلت املستقبل العراقي عى نسخة من كتاب دائرة املوازنة اىل 
وزارة النفط تش�ري فيه اىل »قيام الوزارة باملصادقة عى مفردات 
مالك كل رشك�ة عامة تابعة لها لعام 2020 متضمنة الش�واغر 
عن�د املصادق�ة وتعديلها وف�ق متطلبات تعي�ن خريجي معاهد 

التدريب النفطي لعامي 2018 -2019 .
وطلب�ت دائ�رة املوازن�ة م�ن وزارة النف�ط تزويده�ا بالدرجات 
املطلوب اس�تحداثها ل�كل من رشكة نفط ذي ق�ار ورشكة تعبة 
وخدم�ات الغاز ورشكة االستكش�افات النفطي�ة ومركز البحث 

والتطوير النفطي.
وأش�ارت دائرة املوازنة اىل انه »وبالنس�بة ملعهد التدريب النفطي 
يتطلب اعالمه�ا بالدرجة والعنون الوظيفي املطلوب اس�تحداثه 
وضمن أي موازنة تخطيطية ت�درج نفقاتها لعدم وجود موازنة 
تخطيطية للمعهد ليتس�نى لها اس�تحصال موافقة وزير املالية 

عى استحداث الدرجات«.

التقاعد تدعو متقاعدي الرصف اليدوي 
اىل استالم رواتبهم من املصارف

املالية تطلق أكثر من »3٠٠« درجة وظيفية 
خلرجيي املعاهد النفطية

ً
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رشكة نفط ذي قار / رشكة عامة اعالن دعوة عامة
يرس وزارة النفط / رشكة نفط ذي قار ان تعلن عن وجود املناقصة املرقمة )9006/20/79( اخلاصة بتجهيز )منظومة داخلية وفحص التاكل 

داخل املبادالت احلرارية IRIS( ) اعالن اول (  
1ـ  عىل املجهزين الراغبني واملؤهلني من ذوي الخربة واالختصاص باالشرتاك يف املناقصة بتقديم املستمسكات املطلوبة 
) شـهادة تأسـيس للرشكة املجهزة مصدقة ونافذة لعام 2020 من مسجل الرشكات يف وزارة التجارة وعقد التأسيس 
ومحرض التأسـيس والنظام الداخيل وهوية غرفة التجارة واجازة ممارسـة املهنة او هوية تصنيف املقاولني لرشكات 
املقاولة عىل ان ال يقل رأسمالها عن ملياري دينار عراقي او ما يعادلها كتاب عدم ممانعة يف االشرتاك باملناقصات من 
الهيئة العامة للرضائب معنون اىل رشكة نفط ذي قار للمجهزين العراقيني ، رقم الهوية الرضيبية للرشكات املسـجلة 
يف العراق ، حجب البطاقة التموينية ملن يشمله قرار الحجب  حسب تعليمات االمانة العامة ملجلس الوزراء ، الحسابات 
الختاميـة واملوقـف املايل )الكفـاءة املالية ( مصادق عليها اصوليا من محاسـب قانوني للسـنتني املاليتني االخريتني ، 
االعمال املماثلة مؤيدة من الجهات املسـتفيدة للسنوات الخمسـة االخرية مع االيراد السنوي ، شهادة التأسيس لفرع 
الرشكة االجنبية املسجلة يف وزارة التجارة يف العراق مع اوراقها الثبوتية املصدقة من الجهات املعنية يف الخارج ويلتزم 
املجهزين من املكاتب التجارية بتقديم الوثائق اعاله ما عدا الوثائق الخاصة  بتسجيل الرشكات ، جميع املواد املجهزة 
يجب ان تكون كما مثبتة يف القسـم السـادس ، جميع املناقصني يجب ان ال يكونوا ضمن القائمة السـوداء( اىل القسم 
التجاري يف مقر الرشكة / املجمع النفطي للحصول عىل وثائق ورشوط املناقصة وحسـب ما جاء يف وثائق العطاءات 

القياسية الصادرة من وزارة التخطيط العراقية :
2 ـ تقدم التأمينات عىل شـكل خطاب ضمان او صك مصدق او سـفتجة مثبتا فيها اسـم ورقم املناقصة صادرة من 

مرصف عراقي متعمد حسب النرشة الصادرة من البنك املركزي العراقي
3 ـ يتـم تسـليم العطـاءات اىل العنوان االتي :  عىل ان تودع يف صنـدوق اللجنة الدائمية لفتح عطـاءات طلبات الرشاء 
املحليـة )صنـدوق الفتح الخاص باللجنـة( الكائن يف )املوقع الرئييس( لرشكة نفط ذي قـار / املجمع النفطي عىل ان 
تكون بنسـختني مـع قرص مدمج ابتداء من اليوم التـايل لنرش االعالن ولغاية موعد غلق الصنـدوق املحدد للمناقصة 

وسيتم رفض العطاءات املتأخرة عن موعد الغلق املحدد
4 ـ املوعد النهائي لغلق املناقصة الوقت  )الساعة الواحدة بعد الظهرا من يوم االحد 2020/10/4( 

5ـ  مكان وزمان عقد املؤتمر للرد عىل استفسـارات املجهزين كاالتي : سـيتم عقد املؤتمر يف )مقر رشكة نفط ذي قار 
/املجمع النفطي /قسم الفحص الهنديس يف تمام الساعة العارشة من صباح يوم االحد 2020/9/27(  

6ـ  زمان ومكان يوم الفتح العلني للعطاءات : سيتم فتح العطاءات العلني بنفس يوم الغلق وبعد ساعة اللغق املحددة 
بحضـور مقدمـي العطاءات او ممثليهم قانونا للراغبني بالحضور يف مكان الفتح الكائن يف مقر رشكة نفط ذي قار / 
املجمع النفطي / مقر لجنة فتح العطاءات اذا صادف يوم الغلق او يوم الرد عىل االستفسـارات عطلة رسـمية يعترب 

اليوم الذي يليه هو املوعد لذلك
7ـ  الرشكـة غـري ملزمة بقبول  اوطأ العطاءات  ويتحمل من ترسـو عليه املناقصة اجور نرش االعالن او اي مصاريف 

اخرى ترتتب من جراء املناقصة 
8 ـ يمكن االطالع عىل تفاصيل االعالن عىل املوقع االلكرتوني 

)tender@oil.gov.iq(
9 ـ املستمسكات املطلوبة : حسب ما جاء يف الوثائق القياسية للمناقصة اعاله محل البحث

عيل خضري عباس
املدير العام

نوع الموازنة نفاذية 
العطاء ثمن الوثائق التامينات االولية  الكلفة التخمينية رقمها اسم المناقصة ت

التشغيلية 120 يوم
  150,000

مائة 
وخمسون 
الف دينار

7,320,000
سبعة ماليين وثالثمائة 
وعشرون الف دينار 

عراقي ال غير

 244,000,000
مائتان واربع 

واربعون مليون 
دينار عراقي ال 

غيرها

)9006/20/79(
منظومة داخلية 
وفحص التاكل 
داخل المبادالت 

الحرارية
1
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حمافظة النجف االرشف

جلنة البيع واالجيار اخلاصة بامالك بلدية احليدرية
اعالن

 بالنظر لعدم تقدم راغب تعلن لجنة البيع وااليجار الخاصة بامالك بلدية الحيدرية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية اليجار العقارات املبينة 
تفاصيلها ادناه العائد اىل بلدية الحيدرية وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لستنة 2013 فعىل من يرغب االشتراك باملزايدة مراجعة بلدية 
الحيدريتة او اللجنتة خالل )15( خمستة عترش يوما  من اليوم التايل لنترش االعالن يف احدى الصحتف املحلية لالطالع عىل الرشوط املطلوبة مستتصحبا معه 
التامينات القانونية البالغة )200%( من القيمة املقدرة  و50% من القيمة املقدرة ملستتاجري العقار ستابقا  بموجب صك مصدق وفقا للقانون وكتاب مكتب 
الستيد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وستتجري يف بلدية الحيدرية الستاعة التاسعة  من صباح اليوم التايل النتهاء مدة النرش وعند مصادفة يوم املزايدة 
عطلة رستمية فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرستمي ويتحمل من ترستو عليه املزايدة مصاريف املزايدة وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من يوم 

اجراءها 

الرشوط:
1 ت تقديم براءة ذمة املزايد من ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن 

2 ت تبتدأ متدة العقتد من تاريخ االحالة القطعية وعىل املستتأجر تستديد بدل االيجتار وكافة املصاريف ختالل )30( يوم من صدور االحالة متع تنظيم العقد 
وتصديقه وفق املدة املحددة بالقانون وتعليماته وبخالفه يعترب ناكال بالتزامه

3 ت يحتق للبلديتة فستخ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االستتثمار او مرشوع للمصلحتة العامة دون الحاجة اىل انتذار او اللجوء اىل املحاكم ووفقا 
لرشوط العقد املربم

4 ت ال يجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد
5 ت  يتحمل املستأجر تثبيت لوحة داللة تحتوي عىل رقم امللك 

6 ت عىل املتقدم ان يكون قد مارس نفس نوع االستعمال وعليه اثبات ذلك باية وثيقة حكومية او نقابية ويتحمل قانونيا وقضائيا صحة بياناتها تنفيذا لكتاب 
محافظة النجف االرشف / مكتب السيد املحافظ املرقم )12078( يف 2012/11/21

7 ت يلزم املستاجر لالمالك الواقعة يف واجهة شارع النجف ت كربالء الشارع الرئييس بعمل واجهة من مادة K-spane  بطول 4م   
8 ت جلب املوافقة االمنية من قبل املزايدين الذين يسكنون خارج املحافظة استنادا اىل كتاب السيد املحافظ املرقم 6782 يف 2018/5/20 

9 ت تكون القيمة التقديرية املعلنة للسنة الواحدة وعىل املستاجر دفع بدل االيجار للمدة كامال 
10 ت االلتزام برشوط السالمة من لبس الكفوف والكمامات والتباعد االجتماعي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة بداءة كربالء
العدد: 31/ك م/ 2020

التاريخ 2020/9/13
اعالن

اىل املطلوب الكشف ضده / عيل محمد رسيع   
اقام طالب الكشف املستعجل  مدير عام رشكة  
توزيتع املنتجتات النفطيتة اضافتة لوظيفتته 
الدعتوى   املرقمة اعاله املتضمنتة طلب اجراء 
الكشف عىل بناية شعبة التفتيش التابعة لرشكة 
توزيتع املنتجات النفطية ونظرا ملجهولية محل 
اقامتك يف الوقت الحارض لذا تقرر تبليغك اعالنا 
بصحيفتتن محليتن يوميتتن  للحضور امام 
هذه املحكمة يف الساعة التاسعة من صباح يوم 
املرافعتة  2020/9/27 ويف حالة عدم حضورك 
او ارستال من ينتوب عنك قانونا ستوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا  
القايض

عادل بدر علوان

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الزبيدية  

رقم االضبارة /33/ت/2019
التاريخ/2020/9/13 

أعالن 
تبيع مديرية تنفيذ الزبيدية  العقار التسلسل 2/2م )11( 
الطويتل االوستط  الواقع يف قضتاء الزبيديتة   العائدة اىل 
املدينة)حيتدر عبتد الصاحب متعب( املحجتوز لقاء طلب 
الدائتن )مدب فارس شتنان(البالغ )8,000,000( ثمانية 
ماليتن دينار عراقتي فعىل الراغب بالترشاء مراجعة هذه 
املديرية خالل متدة )30يوما( تبدأ من اليتوم التايل للنرش 
مستتصحبا معته التأمينتات القانونية عرشة متن املائة 
من القيمة املقدرة وشتهادة الجنستية العراقية وان رسم 

التسجيل والداللية عىل املشري .
املنفذ العدل

حمد الله كاظم حسن 
املواصفات 

1-موقعتة ورقمه :- قضتاء الزبيديتة 2/2م 11 الطويل 
االوسط 

2-جنسته ونوعه : حصه شتائعه  يف العقتار املرقم اعاله 
ارض زراعية 

3-حدوده واوصافه  : حسب مؤرش يف خارطة القرار 
4-مشتمالته :-  دور متناثره يف عموم العقار 

5-مساحتة :- )6( ستة دونم عىل وجه الشيوع 
6-درجة العمران :

7– الشاغل :-  للمدين نفسه
8القيمتة املقدرة: القيمه التقديريته الكامله حصة املدين 
البالغته )33( دونتم هتي )49,500,000( و فيته اىل )6( 
دونم )9,000,000( تستعة مالين دينتار التي بتم االعالن 

عنها للبيع

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة لشؤون الرشطة 

مديرية حماية املنشات والشخصيات يف بغداد 
قاطع حماية منشات الصالحية 

قوة حماية مجلس الدولة 
العدد : 1207 

التاريخ : 13 / 9 / 2020 
اعالن 

اىل املتهم الرشطي الهارب ) حستن عبد الكريم غازي عبد 
الكريم الغبان ( والذي يسكن – بغداد – حي الخرضاء م / 
641 ز / 16 د / 6 لعدم تواجدك يف املنزل اقتىض حضورك 
امتام ر . م . ت وملتدة ) 30 ( يوما واعتبارا من تاريخ نرش 
االعتالن وبعكس ذلك ستيتم محاكمتك غيابيا وفق املادة ) 
5 ( متن ق ع د رقم 14 لستنة 2008 وبداللة املادة 65 من 

اصول املحاكمات الجزائية .
املقدم 

فارس رحيم منيس 
ر . م . ت 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
اىل الرشكاء 

1 ت امري حسن مهدي 
2 ت خالدة حسن مهدي 

3 ت محمد عيل حسن مهدي 
4 ت برشى حسن مهدي 
5 ت رضا اسكندر حسن
6 ت رعد اسكندر حسن

7 ت رشاد اسكندر حسن 
8 ت زينب اسكندر حسن

اقتتىض حضوركتم اىل صنتدوق االستكان العراقي/ فرع 
النجتف االرشف وذلك لتثبيت اقراركتم باملوافقة عىل قيام 
رشيككم) نغم رشيدة جويف( بالبناء عىل حصته املشاعة 
يف القطعة املرقمة)4092/2( حي الكرامة  لغرض تسليفه 
قرض اإلستكان. ختالل متدة أقصاها خمستة عرش يوم 
داخل العراق وشتهر خارج العتراق من تاريخ نرش اإلعالن 

وبعكسه سوف يسقط حقك يف االعراض مستقبال

اعالن 
اىل الرشيك / حسن لعيبي محجم 

اقتىض حضورك اىل صندوق استكان كربالء 
لغترض قرض االستكان عتىل رقتم العقار 
املرقتم 1 / 32389 م 21 حيدريتة وملدة 30 

يوما وبعكسه يسقط حقك باالعراض .

مديريـــة بلديـــة البصـــرة
شعبة تنظيم املدن

اعــالن
تعلن مديرية بلدية البرصة / شتعبة تنظيم املدن اىل كافتة دوائتر الدولتة 
والقطتتاع العتام واملختلتتط والتعاونتي وذوي العالقتة متن املواطنيتن 
عن املباشتترة بتصديتق مستار الطريق الرسيع التذي يبدأ من جرس خالد 
اىل تقاطتع الكزيزة مع الطريق الرسيع وكذلك املخطط التفصييل االفرازي 
للقطعتة )7و8و9( النجيبية واملطار العائدة اىل رشكة موانئ العراق والتي 
يحدها من جهة الشمال جرس خالد ومن جهة الجنوب محطة القطار ومن 
جهة الرشق فندق شتط العرب ومن جهة الغترب محطة كهرباء النجيبية 
وبموجتب املادة الرابعة واالربعون والخامستة واالربعتون من قانون إدارة 

البلديات رقم 165 لسنة 1964.
فعتىل كل من لديه اعتراض او اقراح تثبيت ذلك بكتاب رستمي موجه اىل 
بلدية البرصة / شعبة تنظيم املدن وخالل مدة اإلعالن البالغة )30( ثالثون 
يوماً ومن تاريخ نرش اإلعالن بالجريدة الرسمية، وبعكسه ستقوم مديريتنا 

بتصدق واملخططات والعمل بموجبها وحسب األصول.

اعالن 
قتدم املواطن ) محمد محل حستن ( دعوى قضائية 
تسجيل لقبه ) الجمييل ( بدال من ) فراغ ( فمن لديه 
حتق االعراض مراجعتة هذه املديريتة خالل عرشة 
ايام وبعكسه سيتم النظر يف طلبه وفق احكام املادة 

22 من قانون البطاقة املوحدة رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
م/انذار

اىل /ورثه الفالح املتويف )شالل علكم دعاج(
نظر الرتحالكم عتن االرض املوزعة عليكم و البالغه  
)30( دونتم ضمن ارايض الستلف 2\1 مقاطعة 18 
ابيجع العكرايف   بموجب قرار التوزيع املرقم 4925 يف 
31\1\1977 واملربم وفق القانون 117 لسنه  1970 
لذا ننذرك بوجوب العودة والسكن واالستغالل وخالل 
فترة 15 يوم متن التاريخ نرش هتذا االنذار وبخالفه 
يتم الغاء التوزيع عليكم واسترداد االرض وتاجريها 

وفق الضوابط والتعليمات
م ر 0 مهندسن زراعين

اركان مريوش حسن
مدير زراعه محافظه  واسط

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
م/انذار

اىل / ورثه الفالح املتويف )حسوني كعيد عبيه(
نظتر الرتحالتك عتن االرض املوزعة عليك املستاحه 
والبالغه )30( دونم ضمن الستلف 1/2 مقاطعة 18 
ابيجع العكرايف بموجب قرار التوزيع املرقم 4925 يف 
31\1\ 1977 واملربم وفق القانون 117 لسنه 1970 
لتذا  ننذركم بوجتوب العودة والستكن واالستتغالل 
وختالل فرة 15 يتوم متن التاريخ نرش هتذا االنذار 
وبخالفته يتم الغاء التوزيع عليكم واسترداد االرض 

وتاجريها وفق الضوابط والتعليمات
م ر 0 مهندسن زراعين

اركان مريوش حسن
مدير زراعه محافظه  واسط

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
جمهورية العراق 

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف سامراء 
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء

العدد:8748 
التاريخ :2020/9/14

نرش اعالن
قدمت املستتدعية )ستجى خضري عبتاس ( طلب اىل 
هتذه املحكمة تطلتب فيه اصتدار حجتر وقيمومة 
لزوجهتا املفقتود )ريتاض عبتد علوان( والتذي فقد 
بتاريخ 2016/11/13 عليه واستنادا لقانون رعاية 
القارصين قررت املحكمة نرشه بصحيفتن محليتن 

يومتن لغرض التثبت من حياة املفقود
متتتتتتتتتتتع التتتقتتتتتتتتديتتتتتتتر...

القايض 
كاظم متعب داود

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الحرية
العدد / 157/ش/2020

التاريخ 2020/9/9
اىل املدعى عليه  ) عباس مدلول مطرود( 

تبليغ
اقامتت املدعية االء عطية غتزاي الدعوى ضدك امام 
محكمة االحوال الشتخصية يف الحترية مدعية بانها 
زوجتتك الداختل بهتا رشعتا وقانونا بموجتب عقد 
التزواج  املرقتم 734 يف 2017/7/25 الصتادر عتن 
محكمة االحوال الشتخصية يف املنتاذرة وقد غصبت 
اثاثهتا الزوجية العائتدة لها والتي تتالتف من )47( 
متادة ومجمتوع اقيامها ) 6350000( ستتة مالين 
وثالثمائة وخمسون الف دينار وقد سجلت الدعوى يف 
سجل استاس هذه املحكمة بالعدد 157/ش/2020 
وقتد دعتتك للمرافعة وتستليم اثاثهتا الزوجية عينا 
وان تعتذر فاقيامها ولتعذر تبليغتك عن طريق محل 
الستكنى الرتحالك اىل جهة مجهولتة قررت املحكمة 
تبليغك بواستطة صحيفتن محليتن رستميتن ويف 
حال عم حضورك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا 
القايض

عباس عيل هادي
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة |3602 |2019
التاريخ/2020/9/14 

أعالن 
تبيتع مديرية تنفيذ الكوت العقارالتسلستل 49/2م 
37 ام هليتل  الواقع يف ألكوت العائدة اىل املدين)كريم 
عبتد الله عزيز ( املحجوز لقاء طلب الدائن )عيل عبد  
تفاحه (البالغ )525,000,000(خمسمائة وخمسه 
وعرشون  مليون دينار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة )30يوم ( تبدأ من اليوم التايل 
للنرش مستصحبا معه التأمينات القانونية عرشة من 
املائة من القيمة املقدرة وشتهادة الجنسية العراقية 

وان رسم التسجيل والداللية عىل املشري .
املنفذ العدل

فائد عبد الكريم احمد
املواصفات 

1-موقعتة ورقمته :- ارض زراعيتة العقتار املرقتم  
49/2 م37 ام هليل

2-جنسه ونوعه :  ملك رصف  
3-حدوده واوصافه  : 

4-مشتمالته :- 
5-درجة العمران : 

6-مساحتة :- 
7– الشاغل :- الرشكاء 

8 –القيمتة املقتدرة : 1,0384000,000 مليار دينار 
عتن حصة املديتن البالغه )23594( ستهم من اصل 

)75000( سهم

رئيس املهندسني االقدم
علــي اسامعيـــل جاســم

مدير بلدية البرصة

العدد : 37
التاريخ 2020/9/14

مدة التأجير المساحةم2 الرقم  البلدي الجديد نوع الملك والموقع واالستعمال
اثنان سنة  12م2 657ـ670ـ671ـ678ـ679 كشك مؤقت ـ السوق الشعبي مجاور متنزه الحيدرية 
اثنان سنة  400م2 35 ساحة وقوف السيارات ـ الشارع الحولي
اثنان سنة  15م2 790 كشك مؤقت ـ الشارع العام ـ الجانب االيسر ـ شارع نجف ـ كربالء
اثنان سنة  15م2 14ـ25ـ15ـ20ـ21 كشك مؤقت ـ خلف مصرف الرافدين 
اثنان سنة  705م2 17 ساحة كمخزن ـ الشارع الحولي
اثنان سنة  2400م2 21 ساحة لبيع الشبابيك والحديد ـ الجانب االيسر مقابل المستشفى 
اثنان سنة  600م32 25 ساحة كمخزن ـ الشارع الحولي
اثنان سنة  800م2 36 ساحة وقوف السيارات ـ الجانب االيسر
اثنان سنة  1500م2 39 ساحة لمبيت السيارات ـ مقابل حي التحدي
اثنان سنة  800م2 51 ساحة لبيع الزهور ـ حي السالم 
اثنان سنة  64م2 572 مخزن مؤقت ـ السوق الشعبي ـ مجاور متنزه الحيدرية 
اثنان سنة  600م2 49ـ47ـ48ـ50 ساحة لبيع الزهور ـ حي السالم 
اثنان سنة  600م2 32 ساحة لبيع المباشر ــ الشارع الحولي 
اثنان سنة  2400م2 42 ساحة لبيع المواد االنشائية ـ الحي الصناعي 
اثنان سنة  600م2 57 ساحة كمشتل ـ حي التحدي ـ مقابل ملعب السالم 
اثنان سنة  600م2 11 ساحة لمخزن الشبابيك والحديد ـ الجانب االيسر ـ الشارع الحولي 
اثنان سنة  600م2 29 ساحة لبيع المواد االنشائية ـ الشارع الحولي
اثنان سنة  15م2 40ـ105 كشك مؤقت ـ السوق العصري
اثنان سنة  15م2 204 كشك مؤقت ، الشارع العام ـ الجانب االيمن
اثنان سنة  15م2 880 كشك مؤقت ـ الجانب االيسر ـ الحي الصناعي
اثنان سنة  15م2 333ـ477ـ554 كشك مؤقت ـ السوق الشعبي ـ مجاور متنزه الحيدرية 
اثنان سنة  15م2 685 كشك مؤقت  ـ مقابل فرن الصمون 
اثنان سنة  15م2 28 كشك مؤقت ـ الجانب االيمن ـ مجاور القسم البلدي 
اثنان سنة  500م2 16 ساحة لبيع االبواب والشبابيك ـ الشارع العام ـ نجف ـ كربالء ـ الجانب االيسر 
اثنان سنة  15م2 1182 كشك سندويج بنل ـ خلف المستشفى
اثنان سنة  50م2 1161 مخزن للمواد الغذائية ـ شارع المعمل 
اثنان سنة  100م2 1140 مخزن للمواد الغذائية ـ حي القاسم 
اثنان سنة  24م2 241ـ242 كشك مؤقت ـ السوق الشعبي مجاور متنزه الحيدرية 
اثنان سنة  15م2 170 حانوت الشارع العام ـ الجانب االيمن 
اثنان سنة  200م2 1162 مخزن وبيع الصناديق الزراعية ـ قرب ساحة رقم )55( 
اثنان سنة  15م2 37ـ60ـ96ـ41 كشك مؤقت ـ االسوق العصري
اثنان سنة  48م2 818 كشك مؤقت ـ الشارع العام ـ الجانب االيسر ـ نجف ـ كربالء
اثنان سنة  15م2 177ـ182ـ192 حانوت ـ الشارع العام ـ الجانب االيمن 
اثنان سنة  15م2 759 حانوت ـ الشارع العام ـ الجانب االيسر 
اثنان سنة  800م2 7 ساحة لبيع المواد االنشائية ـ منطقة الحي الصناعي
اثنان سنة  1225م2 9 ساحة لبيع االبواب والشبابيك ـ الجانب االيسر ـ الشارع العام ـ نجف ـ كربالء ـ خلف المحالت
اثنان سنة  740م2 10 ساحة كمخزن ـ الشارع الحولي
اثنان سنة  600م2 13 ساحة لخزن الشبابيك والحديد ـ ـ الجانب االيسر ـ الشارع الحولي
اثنان سنة  1500م2 14 ساحة وقوف السيارات ـ الشارع العام ـ مقابل المستشفى 
اثنان سنة  2600م2 23 ساحة وقوف السيارات ـ الشارع العام ـ الجانب االيسر ـ مجاور كازينو رقم 2    
اثنان سنة  600م2 26 ساحة كمخزن ـ الشارع الحولي
اثنان سنة  600م2 27 ساحة  استغاللها مشتل ـ الشارع الحولي
اثنان سنة  600م2 31 ساحة لبيع المباشر ـ الشارع الحولي
اثنان سنة  600م2 45 ساحة كمخزن ـ حي التحدي ـ الصناعي
اثنان سنة  300م2 815 مخزن للمواد الغذائية ـ الجانب االيسر ـ الشارع العام 
اثنان سنة  7.5م2 1183 كشك حديد ـ الشارع الحولي
اثنان سنة  15م2 108ـ254 كشك مؤقت ـ السوق العصري
اثنان سنة  7.5 274 كشك حديد ـ الشارع العام ـ نجف ـ كربالء  ـ الجانب االيسر
اثنان سنة  7.5 1160 كشك حديد ـ شارع نجف ـ كربالء

امحد تقي اليارسي
مدير ناحية احليدرية 

رئيس اللجنة
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزيزي برج الحمل،العديد من األش�ياء ال تسري 
كم�ا ينبغ�ي، فتواج�ه عراقيل أينم�ا توجهت 
ويبدو أن الجميع يعمل ضدك. حاول أن ترتيث 
أم�ام تل�ك الظ�روف الت�ي يب�دو أنه�ا مناوئة 
وتعامل معها كونه�ا تحديات. إذا جرت األمور 

عىل غري املتوقع

عزي�زي ب�رج الثور،يب�دو أن كل يشء يعم�ل 
تلقائًي�ا، وُتحل املصاعب مبارشًة بمجرد توليك 
إياها. لكن لألسف لن يستمر هذا الوضع دائًما، 
ل�ذا يجب أن تنتفع من هذه الفرتة انتفاع كيل. 
انتهز فرصة عدم وجود أي هموم وانش�غاالت 

لديك وأقِض الوقت مع أصدقائك وعائلتك

عزيزي برج الجوزاء،توقفت األشياء دون سبب 
واض�ح، وعىل الرغم من أن�ك لم ترغب يف تغيري 
املسار وأردت أن تلتزم بالجدول املوضوع، يجب 
اآلن أن تأخ�ذ مس�ار تحوييل مختل�ف لتجنب 
العقب�ات وحتى ال ته�در كل طاقتك يف محاولة 

التغلب عليها.

عزيزي برج الرسطان،كل يشء س�هل يف الوقت 
الحايل وأنت تس�تمتع حًقا باألم�ور التي تقوم 
بها. س�وف ترتك أيًضا ورائ�ك أثر من الجاذبية 
اإليجابية. ال تتعجب عندما يقرتب منك من هم 

حولك ويبوحون لك بأفكارهم.

عزيزي برج األسد،روح الفريق التي تتمتع بها 
واضحة اليوم ألنك تضع االحتياجات أوالً، وهذا 
ما يالحظه زمالؤك. إذا استمريت هكذا، فسوف 
يعتربون�ك القوة الدافعة. اعت�ن بأرستك أيًضا، 
ف�اآلن وقت مناس�ب لح�ل النزاعات، وس�وف 

يسهل عليك البدء يف ذلك أيًضا.

عزيزي برج العذراء،اليوم يمكنك زراعة البذور 
لبداي�ة جديدة، كم�ا يمكنك اآلن إج�راء بعض 
التغي�ري يف حياتك املهنية. إال أن نجاحك س�وف 
ي�ؤدي إىل غ�رية اآلخري�ن منك، ف�ال تجعل ذلك 

يصيبك بالغرور. 

عزي�زي ب�رج امليزان،أنت اآلن متف�ق مع ذاتك 
بش�كل كامل، وتش�عر بالتناغم التام يف عملك 
ويف حيات�ك الش�خصية أيًض�ا. يؤث�ر ذلك عىل 
اآلخري�ن مل�ا لك من عالق�ات قوي�ة مع رشيك 
حيات�ك والعائلة، مع وجود توازن جيد وصحي 

بني األخذ والعطاء.

عزيزي برج العقرب،أنت متفق مع ذاتك، فأنت 
واثق بنفس�ك وتظهر س�الًما داخلًي�ا واضًحا، 
كم�ا أنك مفعًما بالحيوي�ة والحماس، ونتيجة 
لهدوئ�ك الخارج�ي، يش�عر جميع م�ن حولك 

بالراحة يف وجودك.

عزي�زي ب�رج القوس،نادًرا ما تم�ر بمثل هذه 
الحال�ة م�ن الوض�وح واله�دوء الت�ي تمر بها 
اليوم. سوف يساعدك هذا عىل تسوية خالفات 
قديم�ة مع زمالء العم�ل أو األقارب. فوق هذا، 
س�وف تختفي املش�كالت يف العالقات املتبادلة 

والتي كنت تظن أنها لن تحل أبًدا.

عزي�زي ب�رج الجدي،أن�ت حالًي�ا تتعامل مع 
النزاعات والخصومات بش�كل عدواني وبدون 
داعي، مم�ا يخلق لك معارض�ني وحتى أعداء. 
انتق�د نفس�ك وح�اول انته�اج أس�لوب أكث�ر 
عقالني�ة وبضوابط عندم�ا ال تكون عىل وفاق 

مع أي شخص آخر.

عزي�زي برج الدلو،س�وف تواج�ه اليوم بعض 
املواقف التي ستختربك إىل أقىص حد، ومن املهم 
أن ال تفقد الثقة يف قدراتك. أنت تملك القدرة عىل 
تغيري هذه الظروف. إذا كنت تواجه مش�كالت 

يف العمل كذلك، حاول أن ال تفقد السيطرة

عزيزي برج الحوت،س�يتم إعادة بحث وتقييم 
أراءك أو أعمالك بشكل من األشكال. اذا لم تكن 
األمور تس�ري عىل م�ا يرام، قد تمي�ل إىل إرجاع 
الس�بب إىل خطأ صدر من اآلخري�ن أو كنتيجة 

للظروف الحالية.

العذراء

احلوت

من عليهم جتنب اإلفراط بتناول البطيخ األمحر؟
ينصح الدكتور أندريه بوبروفسكي، كل 
من يعاني م�ن أمراض القلب واألوعية 
الدموي�ة وم�رض الس�كري وأمراض 

الجهاز الب�ويل بعدم اإلفراط بتناول 
البطي�خ األحم�ر، ألن�ه قد يس�بب 

ارتفاع ضغط الدم.
ويوض�ح الدكت�ور يف حديث لوكالة 
نوفوس�تي الروس�ية لألنباء، »كما 
هو معلوم يحت�وي البطيخ األحمر 
عىل كمي�ة كبرية من الس�وائل. أي 
أنه حتى عند وجود استعداد بسيط 
الرتف�اع ضغط ال�دم، وخاصة عند 

عمل الكىل بصورة غري فعالة، يمكن أن 
يسبب البطيخ األحمر مشكالت عديدة. 
ألن ال�كىل ال تتمك�ن م�ن »معالج�ة« 

الس�وائل، لذل�ك يبق�ى ج�زء منه�ا يف 
الجس�م، ما يؤدي إىل زيادة حجم الدم، 

وبالتايل ارتفاع ضغط الدم«.
ويضي�ف، كم�ا يمك�ن أن يس�بب 
البطي�خ األحم�ر الحساس�ية عن�د 
البع�ض، خاص�ة عن�د تناول�ه مع 
املرشوبات الكحولي�ة. ألن الكحول 
يخفض مقاومة الجس�م ملس�ببات 

الحساسية.
ويش�ري الدكت�ور، إىل أن الكثريي�ن 
يف موس�م الصي�ف يتبع�ون نظاما 
غذائي�ا أساس�ه البطي�خ األحم�ر. 

بص�ورة  يتبع�ه  ال  معظمه�م  ولك�ن 
صحيحة. لذلك يمكن أن تكون النتائج 
س�لبية. ويق�ول »بالطب�ع يمك�ن ان 
يكون البطيخ األحمر جزء من الحمية 
بالتحك�م يف  الغذائي�ة. فه�و يس�مح 
الش�عور بالجوع. ولكن ليس صحيحا 
االعتم�اد علي�ه فقط، ألن�ه ليس مادة 
غذائية متكاملة بل كربوهيدرات فقط. 
والحمية الغذائية الصحية والصحيحة 
الربوتين�ات  ع�ىل  تحت�وي  أن  يج�ب 
يف  موج�ودة  غ�ري  وه�ذه  والده�ون، 

البطيخ األحمر ».

سمكة روبوتية للتجسس 
واستكشاف املحيطات

معه�د  يف  باحث�ون  صّم�م 
يف  للتقني�ة  ماساتشوس�تس 
األمريكي�ة  املتح�دة  الوالي�ات 
سمكة روبوتية صغرية تساعد 
عىل استكشاف الحياة البحرية 
يف املحيط�ات والتجس�س ع�ىل 

الكائنات البحرية.
وتم تزويد السمكة، وفقاً ملوقع 
»ماش�ابل« األمريك�ي، بتقنية 
التش�غيل ع�ن بع�د ويمكنه�ا 

للكائنات  الصوتي واملرئي  التسجيل 
البحري�ة داخ�ل املحيط�ات، حي�ث 
تصل ف�رتة بقائها تح�ت املاء لنحو 
مقط�ع  املوق�ع  دقيقة.ون�رش   40

فيديو يرصد طريقة عمل الس�مكة 
الروبوتي�ة تح�ت امل�اء، مش�رياً إىل 
أن�ه يمكنها الوص�ول ملناطق داخل 
البحار واملحيطات يعجز الغواصون 

عن الوصول إليها.

عالج باخلاليا اجلذعية ملرضى السكري
يعم�ل فري�ق م�ن العلماء يف 
لدراس�ات  »س�ولك«  معه�د 
العل�وم البيولوجية األمريكي 
يغن�ي  علم�ي  اخ�رتاع  ع�ىل 
م�رىض الس�كري م�ن النوع 
حق�ن  اس�تخدام  ع�ن  األول 

اإلنسولني.
وق�ال مدي�ر مخت�رب »ج�ني 
إسكربيس�ن« التابع للمعهد، 
عن�د  إن�ه  إيفان�ز،  رونال�د 
اإلصابة بالس�كري من النوع 
األول يرتد الجسم عىل نفسه 
املس�ؤولة  الخالي�ا  ويهاج�م 
عن قياس مس�توى السكر يف 

الدم ويطلق مادة اإلنس�ولني 
للمحافظة عىل استقرارها.

وأوضح أن هذا العالج يسمح 
جذعي�ة  خالي�ا  باس�تنبات 
قادرة ع�ىل إنتاج اإلنس�ولني 
يف  الس�كر  كمي�ات  وضب�ط 
ال�دم، بحس�ب وكال�ة األنباء 

الفرنسية.
وب�نّي »إيفان�ز« أن التجرب�ة 
نجحت م�ن خ�الل تطبيقها 
عىل ف�أر مصاب بالس�كري، 
وهناك إمكانية لدراستها عىل 
الب�رش يف غضون عامني إىل 5 

أعوام.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
3 ثم�رة بطاطس مقرشة و مقطعة حلق�ات - 6 فص ثوم مفروم - 2 ملعقة 
كبرية زيت زيتون - 2/1 ملعقة صغرية أوريجانو - ملح خش�ن - فلفل اسود 

مطحون - 2 ملعقة كبرية كزبرة مقطعة
خطوات التحضري:

سخني الفرن عىل درجة حرارة 200 درجة مئوية.
ضعي ورق فويل عىل صينية قابلة لإلستخدام يف الفرن.

تنقع البطاطس يف ماء ملدة من 15-20 دقيقة إلزالة النشا.
ارفع�ي البطاطس من املاء ثم ضعيها عىل منادي�ل ورقية حتى تجف من املاء 

تماما.
ضعي البطاطس يف بولة متوسطة الحجم ثم ضعي عليها زيت الزيتون و امللح 

و الفلفل و الثوم و األوريجانو و قلبي املزيج برفق.

ضعي البطاطس ف يالصينية مكونة طبقة واحدة.
ضعي الصينية يف الفرن ملدة من 25-30 دقيقة.

زيني البطاطس بالروزماري و قدميها.

حلقات البطاطس باألورجيانو

؟؟هل تعلم
عل�م الرياضيات مه�م ألنه من العل�وم التي 
تدخل وتتش�ابك مع كل مج�االت الحياة، فال 
يمك�ن اعتب�اره علم�اً مس�تقالً أو منفصالً 
ع�ن العلوم األخ�رى يف الحي�اة، كما ال يمكن 
االس�تغناء عنه أو استبداله بأي نوع آخر من 

العلوم. 
دراس�ة عل�م الرياضي�ات تعمل ع�ىل تنمية 
ملكات العقل املختلفة، وتزيد قدرة اإلنس�ان 

عىل الرتكيز والتفكري الجيد واملنظم. 
املس�ائل  التفك�ري يف ح�ل  أثن�اء  خاص�ة يف 
الحس�ابية الصعب�ة واملعق�دة، لذل�ك يمكن 
الق�ول إن دراس�ة علم الرياضي�ات تزيد من 

ذكاء اإلنسان.
عل�م الرياضيات يدخل بطري�ق مبارش وغري 
مبارش أيضاً يف معظم االخرتاعات والنظريات 
التي تساهم يف تطوير املجتمع بل واالستمرار 
يف رحل�ة التق�دم العلم�ي والتكنولوج�ي يف 
العال�م أجمع، لذلك يمك�ن اعتباره من علوم 

التطور. 
يعت�رب عل�م الرياضيات م�ن ركائ�ز التجارة 
تت�م جمي�ع  أي مجتم�ع، فم�ن خالل�ه  يف 
عمليات الحس�اب والبيع والرشاء والتصدير 
واالس�ترياد، كما أن هذا العلم يعمل يف صالح 
املوظفني إذ يتم من خالله حس�اب س�اعات 

عملهم ورواتبهم أيضاً.
يتم استخدام عىل الرياضيات أيضاً يف املجاالت 
الصناعية وعم�ل التصميمات وجودة اإلنتاج 
وغ�ري ذلك من األعم�ال التطويري�ة التي تتم 

داخل املجتمعات املختلفة.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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العب نادي الرشطة سعد ناطق: قدمنا مباراة 
كبرية ولـم حيالفنا احلظ

             المستقبل العراقي/ متابعة

قال سعد ناطق العب الرشطة العراقي 
أن فريقه قدم مباراة كبرية ومس�توى 
راقي أم�ام األهيل الس�عودي يف اللقاء 
الذي جمع بني الفريق ضمن املجموعة 

األوىل من دوري أبطال آسيا.
ناطق أكد أن فريق الرشطة قدم مباراة 
رائع�ة رغم توقف كرة الق�دم تماماً يف 
العراق يف األش�هر األخري جراء جائحة 

فريوس كورونا املستجد.
ومن جهة اخرى قال املحرتف السوري 
عم�ر  الس�عودي  األه�يل  صف�وف  يف 
الس�ومة إن الرشط�ة العراق�ي ق�دم 
مب�اراة كبرية رغ�م الخس�ارة 1-0 يف 

دوري أبطال آسيا.

نجم األنصار اللبناين قريب 
من الطلبة العراقي

             المستقبل العراقي/ متابعة

هن�اك  أن  »ك�ووورة«  عل�م 
مفاوضات متقدم�ة تجرى بني 
فريقي األنصار اللبناني والطلبة 
العراقي، بشأن ضم الالعب حسن 
ش�عيتو موني، إىل صفوف النادي 

العراقي.
 ولف�ت موني األنظ�ار خالل بطولة 
الكابتن التنشيطية، حيث يعد أفضل 
صان�ع ألع�اب يف البطول�ة حت�ى 
اللحظ�ة، باإلضاف�ة إىل قيادت�ه 
لألنص�ار للف�وز ع�ى حس�اب 
العهد مؤخرا. وأكد عيل ماجد 
وكي�ل أعم�ال الالع�ب، يف 
ل�«ك�ووورة«:  ترصي�ح 
ب�ني  »املفاوض�ات 

الفريق�ني متقدم�ة، عى الرغم م�ن تلقيه 
أكثر من عرض يف عدة بلدان عربية«.

 وأكد ماجد أن رغبة حس�ن ش�عيتو موني 
ه�ى االح�رتاف الخارج�ي، مش�ريا إىل أن 

الوضع اللبناني يلعب دورا من أجل ترسيع 
انتقال�ه. ويعد موني صاح�ب ال�31 عاما، 
أح�د افض�ل العبي لبن�ان الدولي�ني، حيث 

اقرتب من االحرتاف بشكل كبري.

مورينيو يصارع فريقه السابق 
عىل صفقة ملكية

اجتامع عاصف منتظر 
بني مييس وبارتوميو

              المستقبل العراقي/ متابعة

دخ�ل توتنهام هوتس�بري، س�باق التعاقد م�ع نجم ريال 
مدريد، خالل فرتة االنتقاالت الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة »الدييل مي�ل« أن جوزيه مورينيو مدرب 
الس�بريز، يهتم كث�رًيا بالتعاق�د مع س�ريجيو ريجيلون، 

الظهري األيرس لريال مدريد.
ويريد توتنهام هوتس�بري، التعاقد بش�دة مع ظهري أيرس 

قبل غلق باب فرتة االنتقاالت الصيفية.
وأضافت الصحيفة أن توتنهام ينافس مانشس�رت يونايتد 
وإش�بيلية، عى ض�م الالعب صاحب ال�� 23 عاًما، والذي 

قىض املوسم املايض، معاًرا لصفوف الفريق األندليس.
وختمت بأن ريال مدريد مس�تعد لالستفادة من ريجيلون 
ه�ذا الصيف، من خالل بيعه والحص�ول عى األموال، بعد 

عروضه الرائعة خالل فرتة إعارته إلشبيلية.

تضارب حول اقرتاب ريال مدريد من الوتارو

ديفيد سيلفا يتعاىف قبل موقعة ريال مدريد

              المستقبل العراقي/ متابعة

تضارب�ت التقارير حول اقرتاب ريال مدريد، 
من التعاقد مع األرجنتيني الوتارو مارتينيز، 
مهاجم إنرت مي�الن، خالل املريكاتو الصيفي 
الجاري.وذكرت شبكة »سبورت ميدياست«، 
أن ري�ال مدري�د اقتحم مفاوض�ات الوتارو 
مارتيني�ز، مهاج�م اإلن�رت، وفاج�أ غريم�ه 
برشلونة، باملوافقة عى طلبات النرياتزوري 
لضم الالعب.وأضاف�ت أن ريال مدريد وافق 
ع�ى دف�ع 100 ملي�ون ي�ورو نق�ًدا لإلنرت، 
مش�رية إىل أن النادي األبي�ض توصل التفاق 
مع الالع�ب أيًضا عى الرشوط الش�خصية.

ونوه�ت ب�أن الوت�ارو اتفق م�ع املريينجي 
ع�ى الحصول ع�ى 8 ماليني ي�ورو، كراتب 

س�نوي يف املوس�م الواحد.ولفتت الشبكة إىل 
أن الوتارو ليس الالعب الوحيد يف املفاوضات 
بني الري�ال واإلنرت، حيث طل�ب النرياتزوري 
ضم لوكا يوفيتش مهاجم األبيض عى سبيل 
اإلعارة مع حق الرشاء.وختمت: »اإلنرت يريد 
تحويل األموال التي سيحصل عليها من وراء 
بيع الوتارو، لضم نجولو كانتي نجم وس�ط 
تش�يليس، وال�ذي يرغ�ب في�ه كونتي«.من 
ناحية أخ�رى، قالت صحيف�ة »ABC« التي 
تص�در يف مدريد، أن نادي ري�ال مدريد نفى 
بش�كل قاطع ما تردد يف ش�بكة »س�بورت 
ميدياس�ت«، حول التوص�ل التفاق عى ضم 
الوتارو.وأش�ارت إىل أن فلورنتين�و بريي�ز، 
رئي�س النادي امللك�ي، ال ين�وي القيام بأي 
عملية كبرية خالل فرتة االنتقاالت الصيفية 

الجاري�ة؛ بس�بب األزم�ة االقتصادي�ة التي 
نشأت بسبب تفيش فريوس كورونا املستجد.

وأتمت: »ريال مدريد س�يواصل الرهان عى 
العنارص الشابة يف املوسم الجديد«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

تخطى العب مانشس�رت س�يتي الس�ابق، ديفيد سيلفا، 
إصابت�ه بفريوس كورونا املس�تجد، وأكم�ل اإلثنني، أول 
م�ران له مع فريق�ه الجدي�د، ريال سوس�ييداد.وأصبح 

النجم اإلس�باني، جاهزًا ملس�اعدة الفريق قبل مواجهته 
األوىل يف الليج�ا، األحد املقبل، عى ملعبه أمام ريال مدريد 
حامل اللقب.ووصل ديفيد سيلفا، الصفقة األملع يف تاريخ 
النادي، إىل مدينة سان سباستيان يوم 31 أغسطس/آب 
امل�ايض، لكنه أعلن بعد س�اعات قليلة م�ن وصوله، عن 

إصابت�ه بالوباء العاملي.وس�يغيب عن تش�كيلة الفريق، 
هداف�ه ويليان جوزيه بعد الكش�ف ع�ن إصابته بالوباء 
قب�ل 5 أيام، لذلك فمن األرجح غيابه عن مواجهة الريال، 
بينم�ا ينتظر املدرب إيمانويل ألجواس�يل، عودة ناتش�و 

مونريال خالل هذا األسبوع لصفوف الفريق.

عقد يربك مريكاتو برشلونة
              المستقبل العراقي/ متابعة

يب�دو أن برش�لونة يرف�ض االستس�الم يف صفق�ة ض�م 
املهاج�م األرجنتيني الوت�ارو مارتينيز، م�ن صفوف إنرت 
اإليطايل، ولك�ن الحقيقة أن املس�ؤولني يف قلعة كامب نو 
بدأوا التفكري يف أن الهدف الرئييس لهم يف سوق االنتقاالت 

الحايل قد يبتعد عنهم.

وكث�ف العمالق الكتالون�ي التواصل مع الوت�ارو يف األيام 
األخ�رية، ما بني اتصاالت واجتماع�ات دائمة مع ممثليه، 

إال أن الوصول إىل اتفاق يضعف مع مرور كل يوم.
وبحس�ب صحيف�ة »م�اركا« اإلس�بانية، يطال�ب إن�رت 
بالحصول عى 100 مليون يورو لبيع املهاجم األرجنتيني، 

بل ويفكر النرياتزوري بجدية يف تجديد تعاقده.
أم�ا الوتارو فع�ى الرغم م�ن رغبته يف اللعب لربش�لونة، 

إال أن�ه بدأ يش�عر باإلحباط م�ن عدم وج�ود أي تطور يف 
املحادثات.

لويس سواريز
يمثل الرقم الذي يطلبه اإلنرت مشكلة كبرية لربشلونة، ولن 
يضم العمالق الكتالون�ي أي صفقة يف الخط األمامي قبل 

رحيل أحد مهاجميه.
ويتواجد لويس س�واريز يف الخط األمام�ي لالعبني املقرر 

رحيلهم عن الكامب ن�و، بعدما أكد رونالد كومان، مدرب 
البارس�ا، بش�كل واض�ح يف مكامل�ة هاتفي�ة للمهاجم 

األوروجوياني، أنه ليس له مكان يف خططه.
وال يزال الالع�ب البالغ من العمر 33 عاًما، يتواجد مع 
النادي، عى الرغم من محادثاته مع يوفنتوس، كما أن 

العم�الق الكتالوني ال يضعه يف حس�ابات موس�م 2020-
.2021

مدافع مارسيليا يكذب نيامر: عليك أن تتعلم 
كيف خترس

              المستقبل العراقي/ متابعة

داف�ع ألف�ارو جونزالي�س، مدافع مارس�يليا، عن 
نفس�ه ضد االتهام�ات التي وجهها ل�ه نيمار نجم 
باري�س س�ان جريمان، بع�د املب�اراة العصيبة بني 

الفريقني، أمس األحد.
وفاز مارس�يليا عى مضيفه باريس، بهدف نظيف، 

يف مب�اراة ش�هدت خ�روج 12 بطاق�ة صف�راء و5 
بطاقات حمراء.

وأكد نيمار أن جونزاليس، وجه إليه عبارات عنرصية 
ووصفه ب� »القرد القذر« و«األس�ود امللعون«، قبل 

أن ينفي مدافع الخصم، هذا االتهام.
ونرش ألفارو، صورة تجمعه بزمالئه يف الفريق، عرب 
حسابه عى موقع تويرت، وقال »ال مكان للعنرصية. 

سباق نظيف مع العديد من الزمالء واألصدقاء«.
وأض�اف »يف بع�ض األحي�ان، علي�ك أن تتعلم كيف 
تخ�رس وتأخ�ذ ذل�ك يف امللع�ب، إنه�ا 3 نق�اط ال 

تصدق«. 
وحصل نيمار ع�ى البطاقة الحمراء خالل مواجهة 
مارس�ليا، يف الدقيق�ة )90+9(، بع�د مش�اركته يف 

املشاجرة التي نشبت بني العبي الفريقني.

الغيابات ترضب قائمة ريال 
مدريد ضد خيتايف

              المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن الفرنيس زي�ن الدي�ن زيدان 
املدير الفن�ي لريال مدري�د، قائمة 
الفريق لخوض املباراة الودية األوىل 
والوحيدة قبل انطالق املوس�م، ضد 

خيتايف الثالثاء.
رشي�ط  مدري�د  ري�ال  وس�يقص 
الجدي�د بمواجه�ة ريال  موس�مه 
سوس�يداد األح�د املقب�ل يف بطولة 

الليجا.
وغاب عن القائمة بيل وهازارد ويوفيتش 
ولوكاس فاس�كيز وريجيلون وأسينسيو 
لإلصاب�ة، كما لم يتواجد مارتن أوديجارد 

والذي لم ُيشارك يف مران اليوم.
وق�رر زي�دان ض�م 7 العب�ني م�ن فريق 
الشباب لقائمة املباراة، لتعويض الغيابات 

التي رضبت الفريق.

وضمت القائمة كال من:
كارفاخ�ال،  ألتوب�ي،  لون�ني،  كورت�وا، 
ميليتاو، راموس، ميندي، ناتش�و، فاران، 
مارسيلو، أودريوزوال، كروس، مودريتش، 
كاس�يمريو، فالفريدي، مايورال، بنزيما، 
فينيس�يوس جونيور، رودريجيو، ميجيل 
جوتريي�ز، مارف�ني، التش�و، هرينانديز، 

بالنكو، أريباس، ودوتور.

               المستقبل العراقي/ متابعة

أوضح تقرير إعالمي، أن جوس�يب ماريا بارتوميو رئيس 
برشلونة، سيعقد اجتماًعا مع ليونيل مييس قائد الفريق، 
خ�الل الف�رتة املقبل�ة، لبح�ث عدة أم�ور، منه�ا خفض 

الرواتب.
وذكر املوقع الرس�مي لقناة كواترو، أن مييس وبارتوميو 
يعرف�ان رضورة الجلوس للتفاوض من أجل خفض راتب 

الالعب، وليس ملناقشة رحيل أو بقاء الربغوث.
وأضافت أن مييس سيتعني عليه مواجهة بارتوميو وجًها 
لوج�ه، حيث يتوج�ب عليه قب�ول خفض راتب�ه، بجانب 

رواتب العبي الفريق األول.
ولفتت القناة إىل أن املوس�م املايض ش�هد تكبد برش�لونة 
لخسائر مالية بقيمة 98 مليون يورو، حيث حاول خاللها 
برش�لونة، تخفيض تلك الخسارة من خالل بيع آرثر ميلو 
إىل يوفنتوس.وتابعت أن البارس�ا يحت�اج لخفض فاتورة 
األجور، والذي س�يبدأ بمطالبة الالعب�ني بخفض رواتبهم 
الس�نوية، وس�تكون املواجهة األوىل بني مييس الذي يمثل 
الفري�ق باعتباره القائ�د، وبارتوميو، يف اجتماع قد تندلع 
منه رشارة جديدة بني الثنائي.يذكر أن ليونيل مييس خرج، 
ووجه انتقادات الذعة لبارتوميو، عقب إعالن اس�تمراره 

لعام إضايف مع برشلونة.

بايرن يقدم خدمة جلامهريه قبل السوبر األوريب
              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن بايرن ميونخ، أنه سيقدم فحوص مجانية 
لفريوس كورونا املستجد للجماهري التي ستكون 
حارضة يف مباراة كأس الس�وبر األوروبي أمام 
إش�بيلية، والت�ي س�تقام يف العاصم�ة املجرية 

بودابس�ت.وإىل جان�ب تذاك�ر دخول املب�اراة، 
س�يحتاج مش�جعو باي�رن إىل فح�ص كورونا 
بنتيجة سلبية لدى دخولهم املجر، حيث يعرض 
النادي، تس�هيل األمر من خ�الل رشيكه »إيكو 
ل�وج« الذي س�يزود الجماهري بتل�ك الخدمة يف 
مطار ميونخ.وسيكون بمقدور الجماهري التي 

تحم�ل تذكرة املباراة، الحضور إىل أماكن وقوف 
الس�يارات يف ملعب أليانز أرينا، يومي 21 

و22 س�بتمرب/أيلول الج�اري، وذلك 
إلج�راء الفح�ص مجان�ا، عى أن 

يت�م إرس�ال النتائج ع�رب الربيد 
اإللكرتوني.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

كافاين يعرض خدماته عىل برشلونة
المستقبل العراقي/ متابعة            

أكد تقرير صحفي إسباني، أن إدينسون كافاني، 
مهاجم باريس س�ان جريمان الس�ابق، عرض 
خدمات�ه ع�ى برش�لونة، من أج�ل االنضمام 

لصفوفه هذا الصيف.
ورح�ل كافان�ي عن باري�س، بنهاية املوس�م 
امل�ايض، بع�د نهاي�ة عق�ده م�ع الفري�ق 

الفرنيس، ليصبح العًبا حرًا هذا الصيف.

وذكرت صحيفة »سبورت«، أن كافاني عرض ارتداء قميص 
برش�لونة مرتني يف األس�ابيع األخرية، يف ظل بحث برشلونة 

عن مهاجم جديد.
وأضافت أن األمانة الفنية لربشلونة، درست االقرتاح، لكنها 
اس�تبعدت تلك الفرضية، مشرية إىل أن كافاني ليس من بني 

أولويات البارسا.
ولفت�ت الصحيف�ة إىل أن كافان�ي كان قريًبا م�ن االنضمام 
ألتلتيك�و مدريد، لكن انهارت املفاوضات، وحدث نفس األمر 

مع بنفيكا الربتغايل.
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اختلفت األزمان وتشاهبت الوسائلالسباق إىل تل أبيب!

أياد الزهيريغسان الوكيل

املراقب ملا يجري من اعالنات للسالم بني االمارات وارسائيل وتبعتها البحرين، 
يدرك بما ال يقبل الشك ان قائمة الدول العربية واتوقع االسالمية التي ستربم 

اتفاقات سالم مع تل ابيب طويلة ولن تنتهي بهاتني الدولتني.
والغري�ب باألم�ر، ان تبدأ ه�ذه العملية م�ن دول ال تحدها م�ع ارسائيل أية 
ح�دود، واالغرب ان يتم االعالن عنها يف هذا الوقت الذي لم يتحقق فيه ش�يئاً 
عىل مس�توى النزاع التاريخي م�ع هذا الكيان الغاص�ب أو تتحقق فيه آمال 
الشعب الفلسطيني املغلوب عىل أمره أو حتى يتم التشاور فيه مع الحكومة 
الفلس�طينية صاحبة الشأن والعالقة واملصلحة… بل االدهى من ذلك شكلت 
هذه االتفاقيات ضغوطاً غربية وامريكية عىل الحكومة الفلسطينية نفسها 
للتوقيع مع ارسائيل عىل اتفاقيات مماثلة دون ان يتكلف املحتل الغاصب اية 

تنازالت او يرىض بحل الدولتني بديال للسالم املزمع.
ان القضي�ة م�ع ارسائي�ل لن تح�ل باتفاقيات س�الم، الن املحتل التوس�عي 
ببساطة ال يعرف معنى السالم وال يؤمن به… واالختالف معه متجذر وعميق 
ألن�ه يتعلق ب�أوىل القبلت�ني التي تدنس كل ي�وم من املس�توطنني املتعصبني 
اليه�ود وثالث الحرمني املقدس عند عموم املس�لمني وحقوق ش�عب ضاعت 

ودماء ذكية سالت.
ان الح�ل يجد ارضيته الصلبة بالتن�ازالت وتحقيق املصالح لكال طريف النزاع، 
ولن يأتي باتفاقيات تعقد هنا وهناك. لذا يجب ان يقف استمرار السباق نحو 

تل ابيب الذي يحدث بدون ثمن من خالل التايل:
1. تش�كيل جبهة رفض رس�مية للضغط عىل كل من يري�د توقيع اتفاقيات 
مماثلة تتوالها منظمة املؤتمر االس�المي مثالً، ولبيان مواقف الدول العربية 

واالسالمية عالنية مما يجري.
2. حشد الفعاليات الشعبية للتثقيف ضد سياسة الركوع والخنوع للضغوط 
االمريكي�ة، وللضغط ع�ىل الحكومات العربية التخاذ موق�ف من الدول التي 

توقع مع ارسائيل.
3. تنظي�م خطاب الفعاليات الدينية املعتدلة لتوضيح املوقف من الس�الم مع 
ارسائيل، وملا له من تأثري ايجابي يف تحريك مش�اعر الجمهور وللضغط ايضا 

عىل الساسة قبل اللحاق بالركب املسالم.
وبعي�دا عن املوقف الجيوس�يايس يف املنطقة وسياس�ة املح�اور، فان خطوة 
االم�ارات ل�م تأِت من فراغ، ألنن�ا عرفناها س�باقة يف كل يشء حتى يف مجال 
الفض�اء مؤخ�راً، بل انها أدركت تم�ام االدراك ان هناك توجها واس�عا لفتح 
صفح�ة جديدة يف الرشق االوس�ط تزيل الخالف�ات التاريخية مث�ل القضية 
الفلس�طينية وارادت ان تكون اول من يطلق رشارتها. لكن ازالة الخالفات ال 
يت�م بدون اتفاقات وضمانات وقرارات اممية ولن تأتي الخطوات املنفردة اال 
بالرضر عىل اصحابها، وتزيد من تنكيل املحتل بالش�عب الفلسطيني، وتوقع 
الخ�الف ب�ني دول املنطقة… وهذا ام�ر ال يرتضيه عقل وال دين وسيس�قط 

السباق نحو تل ابيب مثلما سقطت غريه من الرهانات.

كما ُيقال أن التاريخ ُيراد منه اس�تخالص العرب والدروس لغرض أس�ايس هو أن ال يس�قط 
اإلنس�ان يف أخطاء س�قط بها غريه، حيث ُيراد من ذلك تقليل الخس�ائر وتوفري الوقت واملال 
والجهد .فالتاريخ واحد من مصادر الخربة لإلنس�ان، ويف هذا الصدد سأذكر واقعه حدثت يف 
زمن خالفة أمري املؤمنني عيل ع. لقد فهم معاوية أن ال فرصة للنجاح يف تحقيق االنتصار عىل 
عيل ع، وهو العارف بأن عيل ع هو بطل كل الحروب التي خاضها مع رسول الله ومن بعده، 
وأن معاوية قد جربه يف معركة صفني وكاد ان يخرسها لوال خديعة رفع املصاحف، لذى عمد 
معاوية عىل إش�عال الفتن الداخلية بأس�لوب التحريض، فعمد اىل إرس�ال عبد الله بن عامر 
الحرضمي وهو ش�خصيه أموية الهوى، فقد شارك اىل جانب معاوية يف معركة صفني ومع 
طلح�ة والزبري يف معركة الجمل ضد األمام عيل ع، فأرس�له وح�ده اىل البرصة، والغرض هو 
إش�عال فتنة وإعالن تمرد عىل إقليم يعترب هو الثاني م�ن حيث األهمية بعد الكوفة بالعراق 
للدولة اإلس�المية، فقد اتصل باملجموعات التي لها هوى عثماني وهم قس�م من قبيلة بني 
تمي�م وقبيلة قيس واألزد، هذه الطريقه قليلة التكلفة وخالية من التضحيات اال الش�خص 
املوفد إذا فشل باملهمة يتعرض فقط للخطر، وكان الشعار الذي يستخدم للتأليب عىل االمام 
وحكومت�ه ه�و املطالبة بدم عثمان واالقتصاص من قتلته، كما يمكن من خالل هذه املهمة 
تألي�ب عش�ائر وأهايل من ُقتل�وا يف حرب الجمل م�ن البرصيني ضد األم�ام وذلك عن طريق 
ن�كأ الج�راح والتذكري بمن قتلهم، مما سيش�عل نار الثأر واالنتقام ض�د الدولة، كما أن هذا 
التمرد سيش�غل اإلمام اذا نجح من عرقلت تقدمه اىل دمشق الذي بدأ يعد العدة له يف منطقة 
املخيل�ة، وط�رد معاوية املتمرد ع�ىل الدولة منها، كما س�ينهك جيش اإلم�ام بنفس الوقت 
وإيقاع الضحايا بني رجاله لتكون س�بب يف إضعافه وتثبيط عزيمته بالخروج اىل الشام ضد 
معاويه، وهذا ما حدث بالفعل حيث عسكر اإلمام بالنخيلة لالستعداد يف الذهاب اىل محاربة 
معاوية، ولكن جيش اإلمام تقاعس من ذلك بس�بب عدم الرغبة بالقتال، وبس�بب خس�ائر 
تعرض لها يف حروب الجمل والنهروان. معاوية ال تهمه دماء املسلمني فالرجل ميكيافييل يف 
ممارس�ته السياس�ية، ويبغي اىل قضم األقاليم التابعة للدولة واحداً بعد اآلخر، ولكنه فشل 
يف مهمته التي كلف بها الحرضمي حيث ارس�ل له األمام الصحابي جاريه ابن قدامه وقىض 
ع�ىل حركت�ه الخبيثة، ولكن بنفس الوقت تركت أثراً س�لبياً يف فش�ل التعبئة العس�كرية اىل 
الش�ام بالقضاء عىل تمرد معاوية. إن الدرس الذي يمكن األس�تفادة منه يف هذا الحدث، هو 
م�ا يجري من أحداث لها نفس األهداف، ونفس األس�راتيجية من قبل التحالف )األمريكي-

صهيوني- البعثي (، حيث أرادوا تغري املعادلة السياس�ية التي دخل الشيعة كأحد أركانها يف 
العراق ما بعد 2٠٠3م لكي يخرجوهم منها ويرجع البعث ثانيه كعميل أكثر إطاعة لس�يده 
األمريكي، فصنعوا له داعش إلنهاك جيش يف طور التكوين، وخلق متاعب لحكومة مش�كلة 
حديثاً وقليلة الخربة يف العمل السيايس، ولكن ظهور الحشد الشعبي بفتوى املرجعية اسقط 
املؤامرة، وطرد داعش وأُسقط الرهان، وهنا جرب أعداء العراق طريق التحريض من الداخل 
وخلق الفوىض يف البرصة والنارصية وهي نفس الخطة التي خطها معاوية والتي فوض لها 
الحرضمي اىل البرصة، وفش�لت املحاولة اليوم كما فش�لت باألم�س. أن األمر الذي وددت أن 
أش�ري له وبعد كل هذا التاريخ الطويل بني محاول�ة معاوية ومحاولة األمريكان، هو ملاذا لم 
يؤس�س وعي عميق لهذا الشعب، ويعي األس�اليب الخبيثة من قبل مجرمي السياسة الذين 
دم�روا البالد والعباد؟ وملاذا لم يعتربا بدروس التاريخ التي لو اس�توعبوها ملا تعرضوا لهزات 
مميتة وخس�ائر جسيمة؟ وهنا ال يس�عني اال أن أذكر قول سقراط )الجاهل من عثر بحجر 
مرتني( وقول رس�ولنا الكريم )ال يلدغ املؤمن من جحره مرتني(، أن السقوط املتكرر بنفس 
الحجر يؤكد ما قاله سقراط ومحمد ص، أنه الجهل وعدم األيمان هو السبب يف تكرر الوقوع 

يف نفس الخطأ.

كورونا يتسلل عرب األطفال بال أعراض!
مىض عىل ظهوره ألول مرة شهور 
طوال، عانى فيها العالم كثرياً من 
أزم�ة ف�ريوس كورونا  تداعي�ات 
املس�تجد خ�الل تل�ك امل�دة ع�ىل 
مختلف الصعد، صحياً واقتصادياً 

وحتى اجتماعياً.
وع�ىل الرغ�م م�ن هذه الش�هور 
طويلة، فإنه م�ازال يحريرّ العلماء 
امل�رض،  ه�ذا  ماهي�ة  بس�بب 
خصوص�اً أن�ه حت�ى الي�وم عجز 
العالم ع�ن تطوير ع�الج أو لقاح 

ينهي املأساة.
ويف جديد األبحاث، حذرت دراس�ة 
أمريكي�ة جديدة من قدرة األطفال 

عىل نقل كورونا إىل غريهم حتى وإن لم تظهر 
عليهم أع�راض مرض كوفيد 19، حس�ب ما 

ذكر موقع “هيفي”.
املوق�ع  نرشه�ا  الت�ي  الدراس�ة  وبحس�ب 
اإللكرون�ي ملرك�ز الس�يطرة ع�ىل األمراض 
والوقاية منها، فقد أثبتت األبحاث أن األطفال 
الذي�ن تق�ل أعمارهم ع�ن 1٠ أع�وام لديهم 
القدرة عىل نقل الفريوس التاجي يف املدرسة.

وم�ن خ�الل عملي�ة تتب�ع يف بع�ض مرافق 

األطف�ال يف والي�ة يوتا م�ن أبري�ل إىل يوليو، 
ت�م رصد إصاب�ة 12 طفال بف�ريوس كورونا 
املستجد، ونقلهم العدوى إىل 13 آخرين، ومن 
ث�م إصابة بعض آباء أولئ�ك األطفال باملرض 

ونقلهم إىل املستشفيات.
كم�ا أكدت الدراس�ة أن األطف�ال الذين نقلوا 
العدوى لم تظهر عليهم أعراض مرض كوفيد 
19 بش�كل واض�ح مثل ارتف�اع الح�رارة أو 

اإلسهال والقيء.
وطال�ب املرك�ز ب�رضورة إج�راء اختب�ارات 

فح�ص كورون�ا لألطف�ال قبل 
التحاقهم بامل�دارس حتى وإن 

لم تظهر عليهم أي أعراض.
إىل ذل�ك، ينصح املركز برضورة 
للكمام�ات،  األطف�ال  ارت�داء 
وكذلك األمر بالنس�بة للعاملني 
أيض�ا  وينبغ�ي  املدرس�ة،  يف 
الحف�اظ ع�ىل نظاف�ة األي�دي 
وتعقيم األماكن، ومنع األطفال 
من الذهاب إىل املدرس�ة يف حال 
الش�ك بوجود أي عرض مريض 

لديهم.
يشار إىل أن الدراسات السابقة 
كانت ركزت عىل مدى انتش�ار 
الفريوس بني األطفال، وهناك دراسات تتبعت 
حركة الفريوس وانتشاره من خالل األطفال 

الذين ال يظهر عليهم املرض.
وق�د زادت األبح�اث يف اآلون�ة األخ�رية حول 
هذا املوضوع بس�بب نية بع�ض الدول إعادة 
العملي�ة التعليمية إىل امل�دارس مجدداً وعودة 
األطف�ال إىل الدوام الرس�مي كما كان عليه يف 
املايض، وما نتج عنها من آراء مؤيدة وأخرى 

معارضة. 

إن غاز الفوس�فني املوج�ود يف الغالف الجوي لكوك�ب الزهرة، والذي قد 
يك�ون م�ن أصل بيولوج�ي، داللة عىل وج�ود افراضية الحياة كتش�ف 
علم�اء يف جامع�ة كارديف) اململك�ة املتحدة ( ومعهد ماساتشوس�تس 
للتكنولوجيا)الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة( غ�از الفوس�فني يف الغالف 
الج�وي لكوكب الزه�رة، والذي قد يك�ون من أصل بيولوجي، حس�بما 
قال مصدر مطلع عىل االكتش�اف العلمي لوكالة “ريا نوفس�تي”. وقال: 
“تم االكتش�اف باستخدام تلس�كوب جيمس كالرك ماكسويل يف هاواي 
ومصفوف�ة أتاكاما ذات املوجة امللليمرية الكبرية يف تش�ييل. كان تركيز 
جزيئات الفوس�فني 2٠ لكل مليار”. الفوس�فني غاز عديم اللون ش�ديد 
الس�مية. ع�ىل األرض، يتم إنتاج�ه بواس�طة الكائنات الحي�ة الدقيقة 
الالهوائية التي ال تتطلب األكسجني. يف عام 2٠19 ، تم اقراح البحث عن 
الفوس�فني يف أجواء الكواكب الخارجية )الكواكب حول النجوم األخرى( 
كعالمة عىل الحياة املحتملة عليها. ويف الوقت نفسه، أشار املصدر إىل أن 

اكتشاف الفوسفني ال يعني تلقائًيا اكتشاف الحياة عىل كوكب الزهرة.

العلامء جيدون عالمات احلياة
 عىل كوكب الزهرة

ارتفاع انتاج اشجار احلمضيات يف العراق للعام احلايل
أعلن الجهاز املرك�زي لإلحصاء،عن ارتفاع 
أش�جار الحمضيات للموس�م الشتوي لعام 
2٠2٠، مبين�اً أن محافظ�ة ص�الح الدي�ن 

احتلت املرتبة األوىل بإنتاج الربتقال.
وق�ال الجه�از يف تقري�ر أعده ح�ول انتاج 
الحمضيات للموس�م الش�توي لعام 2٠2٠، 
والذي لم يش�مل إقليم كردستان، إن »إنتاج 
الربتقال بلغ 142 الف و717 طن للموس�م 
الشتوي 2٠2٠ املحافظات املشمولة بزيادة 
بلغت نسبتها 6.9% عن املوسم املايض والذي 

قدر 133 ألف و5٠٠ طن«.
وأضاف أن »انت�اج الليمون حامض قدر ب� 
5375 طن بزيادة قدرت نس�بتها 3.8% عن 
املوس�م امل�ايض حيث قدر ب�� 1436 طن«، 
مبين�اً أن »انت�اج الاللنك�ي قدر ب�� 4494 

طن بزيادة قدرت نس�بتها 7.8% عن املوسم 
املايض حيث كان 4167 طن«.

 22 بل�غ  النارن�ج  »انت�اج  أن  إىل  وأش�ار 
ألف�ا و143 ط�ن للموس�م الش�توي 2٠2٠ 
للمحافظات املشمولة بزيادة قدرت نسبتها 

3% عن املوس�م املايض حيث قدر 21 الف و 
498 طن«.

م�ن  الوحي�د  »املحص�ول  أن  إىل  ولف�ت 
الحمضي�ات الت�ي انخف�ض اإلنت�اج في�ه 
للموسم الش�توي 2٠2٠ هو الليمون الحلو 
حيث بلغ اإلنتاج فيه 1388 طن بانخفاض 
قدر نس�بته 3.3% عن املوس�م املايض حيث 

قدر ب� 1436 طن«.
وأوض�ح أن »محافظة ص�الح الدين احتلت 
املرتبة االوىل بإنتاج الربتقال للموسم الشتوي 
2٠2٠ تليه�ا محافظة بغ�داد وجاءت دياىل 
باملرتب�ة الثالث�ة«، مش�رياً إىل أن »محافظة 
بغ�داد جاءت باملرتب�ة االوىل بإنتاج النارنج 
تليها محافظة واس�ط وجاءت صالح الدين 

باملرتبة الثالثة«.

يعم�ل فريق علماء دويل ع�ىل ابتكار خريطة 
خليوي�ة تفاعلي�ة ثالثي�ة األبع�اد للجس�م 
الب�رشي تس�مى ”خرائ�ط جوجل للجس�م 

البرشي“.
وس�ينتج عن الخريطة البرشي�ة للجزيئات 
الحيوية ابتكار ”أطلس“ يس�تخدمه األطباء 
لرؤية الجسم البرشي ودراسته وفهمه بأدق 

التفاصيل.
ويض�م الربنام�ج 18 فريق�ا م�ن الوالي�ات 
املتحدة األمريكية وأوروبا، ويعمل الباحثون 
ع�ىل س�حب عينات دم م�ن مختل�ف أجزاء 
الجس�م ملختلف املتربعني، لدراستها ثم دمج 
معلومات هذه العين�ات معا إلنتاج خريطة 

رقمية ثالثية األبعاد للجسم البرشي.

الب�رشى  الجس�م  خريط�ة  وستس�تخدم 
املتكامل�ة ع�ىل أرض الواق�ع، فهى تس�اعد 
األطب�اء ىف فه�م تط�ور امل�رض ومش�اهدة 
تفاصيل الجسم الداخلية للمرىض أو عرضها 
للط�الب، ون�رش الربنام�ج أخ�ريا أول دفعة 

للبيانات التى جمعها.
وق�ال جوناثان سيلفرش�تاين الربوفيس�ور 

جوجل تطور خرائط ثالثية األبعاد الستكشاف اجلسم البرشي

كش�فت تقارير صحفي�ة عاملية أن دراس�ة التسلس�ل الجيني لفريوس 
كورونا املستجد قد تفك ألول مرة لغز اإلصابة ب�”كوفيد 19.

وأش�ار موق�ع “تايم�ز نيوز ن�او” إىل أن مجموع�ة من العلم�اء يف الهند 
يدرس�ون حالي�ا التسلس�ل الجيني لف�ريوس كورونا املس�تجد يف جميع 

أنحاء العالم، بما يف ذلك يف الهند.
وتهدف الدراس�ة فح�ص التباين الجين�ي، واألهداف الجزيئي�ة املحتملة 
يف الف�ريوس واإلنس�ان، للعثور ع�ىل إجابات ممكنة تس�اعد يف مكافحة 

فريوس كورونا املستجد.
وقال وزارة االتحاد لإلعالم واإلذاعة إن تلك الدراسة تتم تحت رعاية مجلس 

أبحاث العلوم والهندسة الهندي التابع لقسم العلوم والتكنولوجيا.
ونقل التقرير عن دكتور إندراجيت س�اها، األستاذ املساعد يف قسم علوم 
وهندس�ة الكمبيوتر يف املعهد الوطني لتدريب وأبحاث املعلمني التقنيني، 
يف كولكاتا، قوله إن “الدراسة تعتمد عىل تفكيك فريوس كورونا املستجد 

إىل عدة أجزاء للوصول إىل جذوره ورؤيته من عدة اتجاهات”.

دراسة التسلسل اجليني قد تفك 
لغز »كوفيد 19«

كيفية تنظيف وتلميع الذهب يف طرق منزلية سهلة
الذه�ب مع�دن ثم�ني ومرغوب من النس�اء، 
بخاص�ة املجوه�رات الذهب، ومنه�ا القالئد 
واألساور والخواتم. لذا، عىل النساء االهتمام 
الدائ�م بهذه القط�ع، من أج�ل الحفاظ عىل 
نظافته�ا، لتجنرّب فقدان بريقه�ا، مع مرور 

الوقت.
ع الذهب، وفق الطرق البسيطة اآلتية. يلمرّ

1. يوضع القليل من املاء الدافئ يف طبق عميق، 
ث�مرّ ُيضاف القليل من س�ائل الجيل، مع بضع 
ف قط�ع الذهب،  قطرات م�ن األموني�ا. تنظرّ
بفرش�اة أس�نان ناعم�ة وجدي�دة وصغ�رية 
الحجم. توضع قط�ع الذهب بعد ذلك، يف ماء 
ف بقطعة  فاتر، لش�طفها من األموني�ا. تجفرّ

قماش ناعمة، أو بمنديل ورقي.
2. توض�ع قط�ع الذه�ب، يف خلي�ط مؤل�ف 
من س�ائل الجيل، وامل�اء الداف�ئ، وذلك لربع 
الساعة. تفرك القطع بفرشاة أسنان ناعمة، 
برفق، فتش�طف تح�ت املاء الج�اري الدافئ. 
تنشف بقماش ناعم، وترك عىل فوطة لتجفرّ 

يف الهواء.
�ع قطع الذه�ب، باس�تخدام معجون  3. تلمرّ
األسنان، مخلوًطا باملاء، لتكوين عجينة ليرّنة 
تمررّر عليها. ثم، تفرك القطع بفرشاة ناعمة، 

ف بقطعة قماش ناعمة،  فتغسل باملاء، وتجفرّ
ثمرّ ترك عىل منشفة لتجف تماًما.

�ع قط�ع الذهب، عن طري�ق نقعها يف  4. تلمرّ
وعاء يحتوي عىل امل�رشوب الغازي، مخلوًطا 
 ، مع القلي�ل من املاء، وذلك لع�رش دقائق. ثمرّ
هي تغس�ل بامل�اء الجاري، م�ع فركها تحت 
املاء، بفرشاة أس�نان ناعمة. تجفف القطع، 

بمنشفة ناعمة.
ع قطع الذهب، باس�تخدام املاء املغيل،  5. تلمرّ
إذ تنقع فيه لخمس دقائق، ثمرّ تش�طف باملاء 
ف القطع بقطعة قماش ناعمة،  الفاتر. تجفرّ

وترك لتجفرّ يف الهواء عىل منشفة ناعمة.
إش�ارة إىل رضورة تجنرّ�ب امل�واد اآلتي�ة، يف 
تنظيف الذهب: صابون االس�تحمام السائل، 
إذ ه�و يؤثر يف ملعان الذهب، مع رضورة إزالة 
الح�يلرّ الذهبية قبل االس�تحمام لتجنب تأثري 
صابون الجس�م عليها. الكلور ب�دوره، يغريرّ 
ل�ون الذهب. يجب ن�زع الخوات�م عند وضع 
مس�تحرضات التجميل، فضاًل عن األس�اور 
عن�د تنظي�ف املن�زل واس�تخدام املنظف�ات 
فمي�اه  الس�باحة،  عن�د  كم�ا  الكيميائي�ة، 
املسابح مخلوطة بالكلور الذي يؤذي الذهب، 
باإلضاف�ة إىل امل�اء املال�ح أيًضا. يستحس�ن 
االحتف�اظ بكل قطع�ة من الذه�ب، يف كيس 
قماش صغري، ث�م وضعها يف صندوق لتجنب 

احتكاك القطع ببعضها البعض.
توضع قطع الذهب يف وعاء يحتوي عىل املاء، 
والقلي�ل م�ن القه�وة املطحون�ة، والصابون 
املبش�ور، ع�ىل الن�ار حت�ى يغ�يل، ث�م تدلرّك 
باملعجون وفرش�اة األسنان، وتغس�ل باملاء، 
وتع�رض  القم�اش  م�ن  بقطع�ة  وتجف�ف 

للهواء.
تف�رك قطع الذهب بالقليل م�ن لبانة الخبز، 

ثم تدلك بفرشاة أسنان، وتغسل باملاء جيًدا.


